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Det nordiska samarbetet 
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Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland 
och Åland.  

Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i 
europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i 
ett starkt Europa.  

Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global 
omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en 
av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. 
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Nordisk pendlingskarta 

Nordisk pendlingskarta framställs nu för andra gången i ett samarbete 
mellan fyra nordiska statistikmyndigheter. Den första sammanställningen 
av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen 2001. I den 
här rapporten presenteras motsvarande studie för 2004. Syftet med rap-
porten är att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden för de 
fyra stora nordiska länderna. Utbyte av data mellan statistikmyndigheter-
na har föregåtts av en särskild prövning i varje land. 

Genom att bearbetningarna gjorts på totalräknade register är det möjligt 
att redovisa statistik på nationell, regional och kommunal nivå, vilket gör 
det möjligt att även beskriva rörligheten inom de nordiska gränsregionerna. 
För vissa delar längs riksgränsen mellan Sverige och Danmark samt mellan 
Sverige och Norge produceras på uppdrag av Region Skåne respektive 
Gränslöst samarbete (GSA), statistik som beskriver förhållanden på båda 
sidor gränsen och där arbetspendlingen är en viktig komponent. 

Till skillnad från 2001 års redovisning av Nordisk pendlingskarta, som 
omfattade fyra delrapporter och en huvudrapport, sammanfattas resulta-
ten från 2004 års version i en rapport med en omfattande tabellbilaga. 
Rapporten koncentreras till en redovisning av arbetspendling. 

Arbetet med metoder, beräkningar och redovisningar har utförts av 
Katja Stage vid Danmarks Statistik, Ole Sandvik Statistisk Sentralbyrå i 
Norge, Kaija Routsalainen Statistikcentralen i Finland samt Carl-Gunnar 
Hanaeus, Gunnar Hedin, Linda Andersson, Sara Ekmark, Johanna Nils-
son och Mariette Thell vid Statistiska Centralbyrån i Sverige. SCB har 
fungerat som koordinator för projektet. Nordiska Ministerrådet svarar för 
finansiering av projektet samt för tryck och distribution av rapporten. 
 



 



 

Sammanfattning 

Den Nordiska pendlingskartan redovisar pendlingsströmmar mellan 
kommuner i Norden. Syftet med redovisningen är att öka förståelsen för 
hur den Nordiska arbetsmarknaden fungerar och hur den utvecklas. Den 
Nordiska pendlingskartan bidrar även till att förbättra den nationella sys-
selsättningsstatistiken särskilt för gränsregioner med stort arbetsutbyte 
mellan länderna. Personer som arbetar i annat land än där de bor redovi-
sas inte i nationell statistik. 

Den stora mottagaren av arbetskraft från grannländerna var Norge. 
Nästan 18 000 personer arbetspendlade 2004 till Norge från grannländer-
na. Sverige och Finland var nettoexportörer av arbetskraft i form av ar-
betspendling. 24 100 personer pendlade ut från Sverige medan 7 300 
pendlade in. För Finlands del var antalet utpendlare 4 900 och antalet 
inpendlare 2 600. 
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Diagram 1 Totala antalet arbetspendlare 2004 från och till respektive land 
 

Den största pendlingsströmmen 2004 gick från Sverige till Norge med ca 
13 000 arbets-pendlare. Den näst största strömmen, med drygt 8 500 ar-
betspendlare, gick från Sverige till Danmark. Den minsta strömmen gick 
från Norge till Finland med endast några hundra arbetspendlare.  

Mellan 2001 och 2004 stagnerade arbetspendlingen från Sverige till 
Norge medan den från Sverige till Danmark ökade med 85 procent. 
Andra pendlingsströmmar som ökade under perioden var den mellan 
Sverige och Finland som ökade med knappt 50 procent i båda riktningar-
na. Arbetspendlingen från Norge till Danmark minskade däremot med 
nästan 40 procent under perioden. 

Generellt dominerades arbetspendlarna av män men vissa pendlings-
strömmar, som den från Finland till Sverige och den från Norge till Fin-
land, hade en jämn könsfördelning. De branscher som arbetspendlarna 
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sökte sig till varierade för olika pendlingsströmmar. För den största pend-
lingsströmmen från Sverige till Norge dominerade Byggbranschen och 
Fastighets- och uthyrningsverksamhet, fastighetstjänster samt Tillverk-
ningsindustrin. För pendlingsströmmen från Sverige till Danmark var 
Fastighets- och uthyrningsverksamhet, fastighetstjänster, Transport och 
kommunikation samt Parti- och detaljhandel de största branscherna. 

Pendlingen mellan gränskommuner i Norden var relativt liten i förhål-
lande till den totala pendlingen mellan länderna. Förhållandena varierar 
dock mellan olika gränsavsnitt. I Öresundsregionen, vilken omfattar två 
storstadsområden på var sin sida en riksgräns, dominerade den gränsnära 
pendlingen medan den hade förhållandevis liten omfattning i glest befol-
kade gränsavsnitt, vilket i huvudsak kännetecknar övriga gränsregioner. 
Trots att den gränsnära pendlingen var liten har den stor betydelse i vissa 
gränsavsnitt. Exempelvis finns tre lokala arbetsmarknader (LA) som 
sträcker sig över riksgräns. Årjängs kommun i Sverige tillhör Oslo LA, 
Haparanda kommun i Sverige tillhör tillsammans med Torneå kommun i 
Finland Kemi LA. Slutligen ingår Utsjoki kommun i Finland i Karasjoh-
kaKarasjok LA i Norge. Det finns ytterligare två gränsområden med pre-
sumtiva LA över riksgräns. Malmö stad kan förväntas ingå i Köpenhamns 
LA inom 5–10 år och det är även möjligt att Strömstads kommun i Sveri-
ge på sikt kan ingå i den norska LA Fredrikstad-Sarpsborg. 

Arbetspendlingen mellan de berörda nordiska huvudstädernas LA 
uppgick 2004 till knappt 3 000 arbetspendlare motsvarande 8 procent av 
arbetspendlingen över riksgräns i Norden. Oslo LA tog emot drygt 1 300 
arbetspendlare från övriga huvudstadsregioner, vilket motsvarar nästan 
hälften av alla arbetspendlare mellan huvudstäderna. Stockholms LA var 
den huvudstadsregion som lämnade ifrån sig flest utpendlare närmare 
bestämt 43 procent av pendlarna mellan huvudstäderna. Köpenhamns LA 
kom därefter med 23 procent. 
 



1. Utgångspunkter för den 
Nordiska pendlingskartan 

Rörligheten mellan nationella arbetsmarknader kan beskrivas utifrån oli-
ka betraktelsesätt, exempelvis genom: 
 
• löneinkomster /löntagareinkomster  
• antalet löntagare 
• antal förvärvsarbetande som arbetspendlare över riksgräns 
• studerande över riksgräns 
• flyttare  
 

Projektet Nordisk pendlingskarta utgår från ett arbetsmarknads- och rör-
lighetsperspektiv, d.v.s. rörlighet över riksgräns relaterat till förvärvsarbe-
te. I Nordisk pendlingskarta 2004 läggs huvudvikten vid antal personer 
som har klassificerats som arbetspendlare över riksgräns. Utgångspunk-
ten för den Nordiska pendlingskartan var att den skulle omfatta pendling 
mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland, d.v.s. totalt tolv arbets-
strömmar. Tio av dessa strömmar redovisas i Nordisk pendlingskarta 
2004. Strömmarna mellan Finland och Danmark har inte mätts på grund 
av att den nuvarande lagstiftningen i de båda länderna inte medger ett 
utbyte av individmaterial, vilket är en förutsättning för att kunna mäta 
pendling över riksgräns. Däremot har pendlingsstatistik mellan Finland 
och Sverige samt mellan Finland och Norge kunnat framställas men med 
extraordinära insatser från både svenskt, norskt och finskt håll. Storleken 
på arbetsströmmarna mellan Finland och Danmark bedöms vara av liten 
omfattning beroende på det långa avståndet mellan de två länderna.  

I den Nordiska pendlingskartan 2001 redovisades endast åtta pend-
lingsströmmar. Förutom pendlingsströmmarna mellan Danmark och Fin-
land saknades även de mellan Finland och Norge. Anledningen till detta 
var att det krävdes extra insatser för att praktiskt lösa mätningen. 

1.1 Populationsavgränsning  

Populationen i undersökningen utgörs av personer som har erhållit löne-
utbetalningar under 2004 från en arbetsgivare i ett grannland. Redovis-
ningen omfattar därmed inte personer som arbetar i ett företag stationerat 
i hemlandet och får sin lön därifrån men som utför själva jobbet i ett 
grannland. Företagare som utför arbete i grannlandet för egen firma ingår 
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inte heller i redovisningen eftersom det inte skapas någon kontrolluppgift 
för detta arbete. 

Med begreppet arbetspendlare över riksgräns avses personer som har 
haft ett lönearbete under november månad i arbetslandet under ett visst 
år. Undantaget är Finland där mätmånaden är december. Personens even-
tuella inkomst i hemlandet för det aktuella kalenderåret får dock inte 
överstiga den i arbetslandet. Antalet arbetspendlare är en delmängd av 
antalet löneinkomsttagare. 



2. Arbeidspendling som en del i 
globaliseringen 

2.1 Enkelte trekk ved globaliseringen; Norden og resten 
av Europa 

Alle de nordiske landene framstår i dag som svært attraktive land å bo i 
sammenlignet med nær alle andre land i Verden. Det innebærer samtidig 
at lønnsnivået er høyt noe som igjen fører til store utfordringer for den 
konkurranseutsatte delen av næringslivet. For å kunne bevare lønnsomhe-
ten og markedsposisjon står mange virksomheter overfor valget å out-
source hele eller deler av virksomheten, eller velge å benytte tilgang på 
billig importert arbeidskraft, eventuelt i kombinasjon med utvikling av 
produkter og tjenester innenfor områder som kan overkomme de høye 
lønnskostnadene. Denne problemstillingen er blitt særlig aktuell etter EU-
utvidelsen i 2004. Utvidelsen førte til stor tilgang på billig arbeidskraft 
fra de østeuropeiske landene overfor arbeidsmarkedene i de gamle 
EU/EØS-landene og dermed også de nordiske landene. 

Det er ikke enkelt i dag å finne god statistikk som viser hvor stor ar-
beidskraftimport det enkelte nordiske land har fra de nye EU-landene. 
Det må være et mål å få bedre tall for denne arbeidskraftimporten. Antall 
arbeidstillatelser gir et inntrykk av omfanget selv om det er stor usikker-
het knyttet til hvor mange som faktisk benytter seg av tillatelsene samt at 
mange av tillatelsene er forlengelser av tidligere gitte tillatelser. I perio-
den mai 2004 til november 2006 hadde Norge alene innvilget i overkant 
av 110 000 slike arbeidstillatelser (inklusive forlengelser), mer enn det 
dobbelte av de øvrige nordiske landene til sammen (Fafo-rapport 548, 
2006).1 

Dette viser at for mange bedrifter i Norden og for østeuropeiske firma 
og arbeidssøkere er de nye mulighetene etter EU-utvidelsen allerede ut-
nyttet i stor grad. Det at Norge kan vise til flest arbeidstillatelser henger 
sammen med en særlig sterk etterspørsel etter arbeidskraft i den samme 
perioden. I den Fafo-rapporten det er henvist til over gjengis resultater fra 
en intervjuundersøkelse blant bedrifter i Norge som har benyttet seg av 
det nye arbeidstilbudet. Undesøkelsen viser at selv om arbeidskraften 
ikke skulle forskjellsbehandles har det likevel vært resultatet og bedrifte-
ne har visst å benytte seg av dette både i forhold til lavere lønnskostnader 

                                                 
1 Fafo-rapport 548, 2006, ISBN 82-7422-560-0 , ISSN 0801-6143 
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og økt fleksibilitet i forhold til ansettelsesforhold, både med hensyn til 
arbeidstid og ansettelsesperiode. 

Hva vil denne utviklingen bety for Norden og hvordan vil de nordiske 
landene velge å forholde seg til denne utviklingen fremover? Vil den 
enkelte bedrift i det enkelte land gjøre seg sine egne tilpassinger eller skal 
en i Norden forsøke å koordinere seg i forhold til å møte denne nye virke-
ligheten med økt fleksibilitet på arbeidsmarkedet? 

I Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds årbok 2005 legges det vekt på 
at Norden må møte globaliseringen på en offensiv måte. 

Det vises til at Norden som én region bør kunne markedsføres bedre 
utad. Norden er ukjent som en selvstendig enhet i dag. Det kunne vært en 
slagkraftig regional enhet på 25 millioner mennesker som kunne bety en 
forskjell. I global sammenheng er de nordiske landene svært små hver for 
seg. Sammen utgjør landene derimot en region som har et sterkt og om-
fattende verdifellesskap med dype kulturelle røtter. Vil vi bevare og ut-
vikle de verdiene må vi synliggjøre de positive konsekvensene av dem. 
Noen hevder dessuten at vi har ulike styrker og svakheter i det enkelte 
lands næringsliv som vi sammen burde kunne utnytte bedre. Vi må lære 
av hverandre og gjøre det mer fokusert og systematisk. 

Utfordringen er å vende globaliseringen til en fordel. Også utflagging 
kan komme regionen til gode. Det gir selskapene god innsikt i markeder, 
behov og ønsker utenlands. Nordisk omstillingsevne bør kunne utnyttes 
mer offensivt enn i dag. 

Norden har styrker knyttet til felles verdier som; tillit, inklusjon og lav 
maktdistanse og de bør kunne forløses på nye og fruktbare måter. Norden 
må bruke sin styrke innen tverrfaglig samarbeid til å la mennesker og 
talent møtes på måter som skaper inspirasjon og innovasjon på tvers av 
faggrupper, bransjer, generasjoner osv. 

Men kan alt dette brukes til å argumentere for at landene sammen kan 
dra fordeler av det ved at befolkningen i stor grad kan sies å tilhøre sam-
me verdigrunnlag og at den arbeidskraften Norden representerer i stor 
grad også tenker, leder og arbeider etter de samme verdinormer? Hold-
ninger til arbeid, holdninger til samfunn, holdninger til felles goder, er det 
et konkurransefortrinn Norden har i møte med resten av verden? 

I denne rapporten omhandles arbeidspendlingen innad i Norden. Kan 
den sies å være et uttrykk for at vi i Norden trekker veksler på det felles 
verdigrunnlaget og at pendlingen fremmer samarbeid og bidrar til å skape 
den inspirasjon og innovasjon på tvers som settes fram som en offensiv 
måte å møte globaliseringen på fra et felles Norden? 
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2.2 Arbeidspendling som et mål på utveksling av erfaring 
og kunnskap på arbeidsmarkedet i de nordiske land 

Samhandlingen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere fra de ulike nor-
diske land tar mange former utover det som kan måles i arbeidspendling. 
Familedannelse på tvers av landene, vennebesøk, tjenestereiser, ferierei-
ser, kjøp av feriesteder, flyttinger og det å velge å ta hele eller deler av 
grunn- eller videreutdanningen i et av de andre landene er eksempler på 
samhandling som også kan ha betydning for økt integrasjon og samhand-
ling på arbeidsmarkedet. Også arbeidsoppdrag av kortere varighet eller 
omfang som ikke omfattes av pendlerbegrepet slik det her er definert, kan 
ha stor betydning for kompetanse og erfaringsutvekslingen, kanskje sær-
lig om den foregår på høyt nivå i organisasjonene både på arbeidsgiver- 
og arbeidstakersiden, både i offentlig og privat virksomhet. Som et av 
mange mål på samhandling med betydning for å kunne styrke Nordens 
muligheter for å kunne utvikle et arbeidsmarked som i større grad enn i 
dag kan framstå som én region overfor resten av verden, er dette et data-
materiale det kunne være nyttig å se nærmere på, selv om det altså ikke 
faller innenfor definisjonen av arbeidspendling. 

Pendlingstallene fra 2001 og 2004, slik pendling er definert i denne 
rapporten, viser at arbeidskraftutvekslingen samlet er økt med om lag 20 
prosent. Tallene viser samtidig at økningen i første rekke har funnet sted i 
form av pendling fra Finland til Sverige og fra Sverige til Danmark. Ho-
veddelen av økningen i arbeidspendlingen i perioden er pendlingsstrøm-
men fra Sverige til Danmark. Det nye ved denne utviklingen er samtidig 
at store deler av denne pendlingen må kunne antas å ha sin årsak i boli-
motivert flytting fra Danmark til Sverige, uten at dette nødvendigvis har 
ført til endring av arbeidssted. Det kan settes spørsmålstegn ved hvor stor 
effekt denne type pendling har for utveksling på arbeidsmarked i Norden, 
men samtidig er det et uttrykk for at den enkelte ikke bare tilpasser seg til 
ubalanser på arbeidsmarkedet, men også på boligmarkedet i Norden. Det 
utvikler seg med andre ord felles arbeidsmarkedsregioner som ikke avgren-
ses av landegrenser. Dette i seg selv har betydning for integrasjonen på 
arbeidsmarkedet og utveksling av erfaring og kunnskap på tvers av lande-
grensene. 

Pendlingen fra Sverige til Finland domineres på tilsvarende måte av 
personer med Finland som fødeland, nå bosatt i Sverige og som arbeids-
pendler til hjemlandet.  

Den største arbeidspendlingsstrømmen både i 2001 og 2004 var ut-
pendling fra Sverige til Norge. Denne pendlingen har imidlertid bare økt 
med om lag 6 prosent. Også i denne pendlingsstrømmen finner vi perso-
ner som man kan anta har foretatt en boligmotivert flytting til Sverige 
mens de fortsatt har sitt arbeid i Norge, men denne delen er langt mindre 
enn i pendlingsstrømmen fra Sverige til Danmark.  
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Vi kan konkludere med at i omfang er det Sverige som har størst in-
teraksjon målt i pendling og dermed det potensielt største samhandlings-
utbytte med de andre landene hvilket er naturlig gitt dets geografiske 
plassering midt i regionen. 

Kan tallene si oss noe om kvaliteten på samhandlingen forårsaket av 
denne arbeidspendlingen? Om vi antar at utdanning sier noe om i hvilken 
grad virksomheten det pendles til kan nyttiggjøre seg ulikheter i bak-
grunn, ferdigheter og kunnskap og hvilken betydning denne arbeidskraf-
ten har for kultur, rutiner og forbedringer på arbeidsplassen viser pend-
lingstallene at utdanningsbakgrunnen varierer noe fra pendlingsstrøm til 
pendlingsstrøm. Informasjonen om utdanningsbakgrunn må tolkes med 
varsomhet på grunn av høy andel med uoppgitt utdanning, men med dette 
forbeholdet viser tallene at høyest utdanning har pendlerne fra Sverige til 
Danmark og Finland samt pendlere fra Danmark til Sverige. Pendler-
strømmene både til og fra Norge domineres derimot av pendlere med noe 
lavere utdanning. Selv om Norge er det landet i Norden med desidert 
størst nettoinnpendling, er det derfor ikke gitt at Norge er det landet som 
har størst utbytte av arbeidspendlingen i forhold til at pendlingen bidrar 
til å styrke mulighetene for utveksling av kunnskap og erfaring for ar-
beidsstedet. 

Ser vi på arbeidspendlingen etter næring viser alle strømmene stor 
spredning på bransjer, men nesten all pendling foretas innenfor privat 
næringsliv. Unntaket er pendlingen fra Sverige til Finland som domineres 
av pendling til arbeidsplasser innenfor offentlig sektor. Arbeidspendling-
en i Norden kan ut fra disse tallene antas å bidra med erfarings- og kunn-
skapsutveksling innenfor mange bransjer, men i liten grad innen offentlig 
virksomhet. 

2.3 Arbeidspendling i Norden som virkemiddel for å 
møte utfordringene knyttet til økt globalisering 

Dersom Norden som en region ønsker å møte globaliseringen på en of-
fensiv måte gjennom å satse mer på felles ressurser, gjennom å utnytte 
ulikhetene i det enkelte lands næringsliv bedre og gjennom å bevare og 
utvikle de felles verdiene i måten arbeidet er organisert på og virksomhe-
tene drives på kan det på bakgrunn av pendlingstallene hevdes at denne 
beredskapen er blitt styrket fra 2001 til 2004. Dette forutsetter imidlertid 
at arbeidspendlingen over landegrensene slik den foregår i dag faktisk 
bidrar til en slik utvikling. Det er imidlertid gode grunner til å anta at så 
er tilfelle og videre er det grunn til å anta at utviklingen av store arbeids-
markedsregioner, som krysser landegrenser, har større potensial for økt 
konkurranseevne og verdiskapning gjennom innovasjon og kompetanse-
utvikling enn mindre nasjonale arbeidsmarkedsregioner. 
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En utvikling på arbeidsmarkedet i Norden mot mer lavkostbasert, ar-
beidsintensiv virksomhet som følge av rik tilgang på billig arbeidskraft 
utenfra vil, avhengig av hvordan den håndteres og styres av myndighete-
ne i det enkelte land, kunne føre til en utvikling som ikke representerer en 
styrking av konkurranseevnen ved hjelp av innovasjon og kompetanseut-
vikling slik Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds årbok foreskriver som 
en offensiv måte å møte utfordringene med økt globalisering på. 



 

 



  

3. Pendlingsströmmarna i Norden 

De stora pendlingsströmmarna mellan de fyra stora nordiska länderna 
2004 gick från Sverige till Norge och från Sverige till Danmark. Storle-
ken på dessa strömmar var 13 000 respektive 8 500 arbetspendlare. Där-
efter kom den från Finland till Sverige med knappt 3 800 arbetspendlare. 
De minsta pendlingsströmmarna gick från Norge till Finland och från 
Norge till Danmark. De omfattade färre än 500 arbetspendlare.  
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Diagram 2 Antalet arbetspendlare 2004 efter pendlingens riktning 
 
Utvecklingen mellan 2001 och 2004 visar att den totala arbetspendlingen 
mellan länderna ökade med drygt 20 procent under perioden. Den stora 
pendlingsströmmen från Sverige till Norge stagnerade medan den från 
Sverige till Danmark steg med 85 procent. Arbetspendlingen mellan Sve-
rige och Finland ökade med knappt 50 procent i båda riktningarna. Den 
från Danmark respektive Norge till Sverige ökade i båda fallen med ca 
30 procent. Däremot minskade arbetspendlingen från Norge till Danmark 
med ca 40 procent. Data för pendlingsrelationerna mellan Norge och 
Finland saknas för 2001, vilket är förklaringen till att det inte ges några 
förändringstal för dessa pendlingsrelationer. Se diagram 3. 
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Diagram 3 Förändring av antalet arbetspendlare i procent mellan 2001 och 2004 efter 
pendlingens riktning 
 
Norges arbetsmarknad var den i Norden som tog emot flest arbetspendla-
re och den som hade det lägsta antalet utpendlare. 17 700 pendlade in till 
Norge och 2 400 pendlade ut. Det andra landet som var nettoimportör av 

arbetskraft var Danmark med 9 000 inpendlare och 5 100 utpendlare. 
Sverige och Finland var nettoexportörer av arbetskraft. 24 100 perso-

ner pendlade ut från Sverige medan 7 300 pendlade in. För Finlands del 
var antalet utpendlare 4 900 och antalet inpendlare 2 600. 

Tablå 1 Totala antalet inkomsttagare respektive arbetspendlare över riksgräns 2004 
från och till respektive land  

Bostadsland Arbetsland                   Antal inkomsttagare             Därav arbetspendlare 

  2001  2004 2001 2004  

Danmark  Norge 9 735  8 842 3 370 3 303  
 Sverige 1 712  3 751 1 410 1 831  
 Summa 11 447  12 593 4 780 5 134  
        
Norge Danmark 2 275  1 641 798 494  
 Finland1 -  655 - 214  
 Sverige 4 291  4 177 1 300 1 725  
 Summa 6 566  6 473 2 098 2 433  
        
Finland Norge2 -  2 369 - 1 152  
 Sverige 6 335  6 182 2 525 3 784  
 Summa 6 335  8 551 2 525 4 936  
        
Sverige Danmark 7 082  11 483 4 583 8 496  
 Finland 4 206  4 571 1 599 2 360  
 Norge 28 285  27 722 13 343 13 223  
 Summa 39 573  43 776 19 525 24 079  
Totalt  63 921  71 393 28 928 36 582  

1Uppgift om antalet norska inkomsttagare och arbetspendlare i Finland finns ej 2001. 2Uppgift om antalet finska inkomstta-
gare och arbetspendlare i Norge finns ej 2001. 

 



4. Beskrivning av arbets-
pendlingen över riksgräns 
ländervis 

Fortsättningsvis beskrivs arbetspendlingen över riksgräns ländervis ut-
ifrån pendlingens riktning samt efter pendlarnas och arbetsställenas egen-
skaper. 

4.1 Danmark 

Danmark saknar landgräns mot övriga Norden, vilket är ett hinder för 
arbetspendling. En fast landförbindelse finns dock över Öresund mellan 
Själland på danska sidan och Skåne på den svenska. Dessutom finns en 
färjelinje mellan svenska Helsingborg och danska Helsingör. Inom Öre-
sundsregionen arbetas målmedvetet för att skapa en gemensam region 
omfattande bl.a. Själland och Skåne. 

Nästan 8 500 personer pendlade 2004 in till Danmark från Sverige, 
vilket var en ökning med 85 procent sedan 2001. Pendlingsströmmen från 
Danmark till Sverige var betydligt blygsammare. Knappt 2 000 personer 
pendlade i den riktningen. En ökning med 50 procent från 2001. Pend-
lingsströmmen från Danmark till Norge var 3 300. 
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Diagram 4 Arbetspendling från och till Danmark 2004  
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Könsfördelning 

Inpendlingen till Danmark dominerades av män. 65 procent av inpendlar-
na från Sverige och 60 procent från Norge var män. 

Även bland utpendlarna från Danmark dominerade männen. Drygt 60 
procent av pendlarna från Danmark till Norge respektive Sverige var 
män. 
 

Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland 

Diagram 5 Antal pendlare till och från Danmark 2004 efter kön  

Åldersfördelning 

En stor andel av inpendlarna fanns i åldersgruppen 25–64 år. Andelen från 
Sverige i den aktuella åldersgruppen var knappt 80 procent och andelen 
från Norge ca 70 procent. Andelen inpendlare från Sverige i åldersgruppen 
15–24 år var endast 13 procent jämfört med 25 procent från Norge. 

Bland utpendlarna till både Norge och Sverige uppgick åldersgruppen 
25–54 år till omkring 60 procent. Andelen ungdomar 15–24 år som pend-
lade till Norge var 30 procent medan andelen som pendlade till Sverige 
endast var 18 procent. Däremot var andelen äldre 55–64 år som pendlade 
till Sverige 15 procent jämfört med knappt 10 procent för dem som pend-
lade till Norge. 
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Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland 

Diagram 6 Antal pendlare till och från Danmark 2004 efter ålder 

Födelseland 

Den största gruppen inpendlare till Danmark utgjordes av personer födda 
i Danmark och folkbokförda i Sverige. 47 procent av inpendlarna från 
Sverige var födda i Danmark medan 38 procent var födda i Sverige. 14 
procent var födda utanför Norden. Inpendlingen från Norge var ytterst 
blygsam. Huvuddelen av dessa var födda i Norge. 

Drygt 50 procent av utpendlarna från Danmark till både Sverige och 
Norge utgjordes i huvudsak av personer födda i Danmark. Andelen 
svenskfödda, som pendlade från Danmark till Sverige, uppgick till 35 
procent. Även andelen födda i Norge som pendlade från Danmark till 
Norge var 35 procent. 

 

Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland 

Diagram 7 Antal pendlare till och från Danmark efter födelseland 
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Utbildningsnivå 

Inpendlingen till Danmark från Sverige dominerades av personer med 
eftergymnasial utbildning. 44 tillhörde denna grupp medan 38 procent 
hade gymnasial utbildning. 

Även bland dem som pendlade från Danmark till Sverige var det en 
stor andel som hade eftergymnasial utbildning närmare bestämt 43 pro-
cent. Andelen personer med gymnasial utbildning var 36 procent. Utbild-
ningsnivån i pendlingsutbytet mellan Danmark och Sverige var således 
likartad i båda riktningarna. 

 

Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland 

 
Diagram 8 Antal pendlare till och från Danmark efter utbildningsnivå 

Bransch 

Inpendlarna från Sverige var främst sysselsatta inom Fastighets- och ut-
hyrningsverksamhet samt företagstjänster med 21 procent, Transport, 
magasinering och kommunikation med 20 procent samt Parti-, detaljhan-
del m.m. med 16 procent. 

Inpendlarna från Norge sysselsattes främst inom Transport, magasine-
ring och kommunikation med 32 procent, Fastighets- och uthyrningsverk-
samhet, företagstjänster med 17 procent samt inom Offentlig förvaltning 
m.m. med 12 procent. 
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Diagram 9 Antal inpendlare till Danmark efter bransch och utpendlingsland 
 

Utpendlarna från Danmark till Norge arbetade främst inom Fastighets- 
och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster och Byggverksamhet 
med 16 procent för vardera av branscherna samt Offentlig förvaltning 
m.m. med 12 procent. Hälso- och sjukvård m.m. samt Fastighets- och 
uthyrningsverksamhet, företagstjänster var de största branscherna bland 
dem som pendlade till Sverige med 18 procent vardera. I gruppen Övriga 
branscher fanns två branscher som var relativt stora nämligen Andra 
samhälleliga och personliga tjänster samt Utbildning med 11 respektive 9 
procent av samtliga utpendlare till Sverige. 
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Diagram 10 Antal utpendlare från Danmark efter bransch och inpendlingsland 
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Sektor 

Omkring 75 procent av inpendlarna till Danmark arbetade inom Närings-
livet medan drygt 15 procent arbetade inom Offentlig förvaltning och 
service. Detta gällde både för inpendlare från Sverige eller Norge. 

Knappt 80 procent av pendlarna från Danmark till Norge arbetade 
inom Näringslivet jämfört med drygt 65 procent av pendlarna från Dan-
mark till Sverige. Pendlarna till Sverige arbetade i större utsträckning 
inom Offentlig förvaltning och service än övriga grupper av pendlare. 27 
procent av utpendlarna till Sverige arbetade inom denna sektor jämfört 
med 20 procent för pendlarna till Norge. 
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Diagram 11 Antal pendlare till och från Danmark efter sektor 

4.2 Finland 

Finland har landgräns mot nordligaste Sverige och Norge. Landgränsen 
med Sverige sammanfaller till stor del med Tornedalen, vilken är en 
sammanhållen kulturbygd som delas av en riksgräns. Finländsk arbets-
kraft har sedan länge sökt sig till den svenska arbetsmarknaden. Det fanns 
exempelvis 90 000 personer boende och förvärvsarbetande i Sverige 2005 
som var födda i Finland. Motsvarande antal personer födda i Danmark 
och Norge var 15 500 respektive 17 000 personer. 
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Diagram 12 Arbetspendling till och från Finland  

Könsfördelning 

Fördelningen mellan könen bland inpendlarna till Finland var relativt 
jämn mellan män och kvinnor. 45 procent av inpendlarna var kvinnor och 
55 procent män. 

Bland utpendlarna till Sverige var könsfördelningen helt jämn d.v.s. 
50 procent kvinnor och 50 procent män. Bland arbetspendlarna till Norge 
fanns ungefär dubbelt så många män som kvinnor. 

 

Inpendlare till Finland efter utpendlingsland Utpendlare från Finland efter inpendlingsland 

Diagram 13 Antal pendlare till och från Finland efter kön 

Åldersfördelning 

Inpendlarna till Finland var till största delen i åldern 25–54 år. Ca 70 
procent av inpendlarna från Norge tillhörde denna åldersgrupp medan 
motsvarande andel för inpendlare från Sverige var 55 procent. Andelen 
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ungdomar 15–24 år bland inpendlarna från Sverige var 35 procent och 
från Norge var andelen 22 procent. 

65 procent av utpendlarna till Sverige var i åldern 20–54 år och ande-
len bland pendlarna till Norge 71 procent. Andelen ungdomar 15–24 år 
var ca 20 procent i båda fallen. 
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Diagram 14 Antal pendlare till och från Finland efter ålder 

Födelseland 

Den största andelen inpendlare till Finland var även födda i Finland ca 80 
procent. Andelen inpendlare födda i Sverige utgjorde ca 20 procent. 

Utpendlarna från Finland till Sverige utgjordes till ca 90 procent av 
personer som var födda i Finland. 
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Diagram 15 Antal pendlare till och från Finland efter födelseland 
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Utbildningsnivå 

Knappt 40 procent av inpendlarna till Finland från Sverige hade efter-
gymnasial utbildning. Andelen av de norska inpendlarna med motsvaran-
de utbildning var 15 procent. 

Bland utpendlarna från Finland dominerade gymnasieutbildade. 
Knappt 50 procent av utpendlarna från Finland till Norge respektive Sve-
rige hade gymnasieutbildning. 

 

Inpendlare till Finland efter utpendlingsland Utpendlare från Finland efter inpendlingsland 

Diagram 16 Antal pendlare till och från Finland efter utbildningsnivå 

Bransch 

Inpendlarna till Finland från Sverige arbetade främst inom Parti och de-
taljhandel m.m. 32 procent arbetade inom denna bransch. Andra bran-
scher som Hälso- och sjukvård m.m., Fastighets-, uthyrningsverksamhet 
och företagstjänster samt Transport, magasinering och kommunikation 
sysselsatte vardera drygt 10 procent av inpendlarna från Sverige. Inpend-
larna från Norge arbetade främst inom Hälso- och sjukvård m.m. Andelen 
uppgick till 18 procent av samtliga inpendlare från Norge. 
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Diagram 17 Antal inpendlare till Finland efter bransch och utpendlingsland 
 

Utpendlarna från Finland till Sverige arbetade främst inom Transport, 
magasinering och kommunikation. Närmare 40 procent av utpendlare till 
Sverige arbetade inom den branschen. En annan relativt stor bransch var 
Hälso- och sjukvård m.m. med 19 procent. 

Utpendlarna till Norge arbetade företrädesvis inom Byggverksamhet. 
Drygt 20 procent arbetade inom den branschen. Andra relativt stora bran-
scher bland utpendlarna var Tillverkning med 15 procent, Fastighets- och 
uthyrningsverksamhet samt företagstjänster med 14 och Offentlig för-
valtning m.m. med 13 procent. 
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Diagram 18 Antal utpendlare från Finland efter bransch och inpendlingsland 

Sektor 

Huvuddelen av inpendlarna till Finland arbetade inom Offentlig förvalt-
ning och service närmare bestämt 65 procent. Bland inpendlarna från 
Sverige var andelen något högre medan den låg på 35 procent för inpend-
lare från Norge. Inpendlarna från Norge arbetade främst inom Näringsli-
vet. Andelen var drygt 60 procent. 

Drygt 75 procent av utpendlarna arbetade inom Näringslivet och ca 20 
procent inom Offentlig verksamhet. I huvudsak samma fördelning gällde 
för utpendlarna till Sverige och Norge. 

 

Inpendlare till Finland efter utpendlingsland Utpendlare från Finland efter inpendlingsland 

Diagram 19 Antal pendlare till och från Finland efter sektor 
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4.3 Norge 

Norge har en lång landgräns mot Sverige och Finland. Gränsen går dock i 
huvudsak genom glest befolkade områden. Tyngdpunkten befolknings-
mässigt ligger längs den södra delen av gränsen mot Västra Götalands 
och Värmlands län på den svenska sidan och Østfolds, Akershus och 
Hedmarks fylken på den norska sidan. Oslos huvudstadsregion ligger 
relativt nära Värmland och Västra Götaland. Mot Finland går gränsen 
genom mycket glest befolkade områden. 

Den norska arbetsmarknaden är den som har den största attraktions-
kraften i Norden mätt i antal arbetspendlare. 18 000 personer pendlade in 
till Norge under 2004, vilket var i samma nivå som vid föregående mät-
ning 2001. Den största inpendlingsströmmen till Norge kommer från 
Sverige med 13 000 personer, därefter från Danmark med 3 300 och från 
Finland med 1 600 personer. Utpendlingen från Norge till grannländerna 
var betydligt blygsammare. 2 400 personer pendlade från Norge. Den 
största strömmen gick till Sverige. Den omfattade 1 700 personer, till 
Danmark pendlade 500 personer och till Finland endast 200 personer. 
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Diagram 20 Arbetspendling från och till Norge 2004 

Könsfördelning 

Bland inpendlarna till Norge från grannländerna var 70 procent män och 
endast 30 procent kvinnor. Det var främst inpendlingen från Sverige som 
dominerades av män med 72 procent män och endast 28 procent kvinnor. 
Den från Danmark och Finland var inte lika snedfördelad men två av tre 
inpendlare från dessa länder var män. 

Könsfördelningen bland utpendlarna var jämnare och låg inom inter-
vallet 55 procent män och 45 procent kvinnor. 
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Inpendlare till Norge efter utpendlingsland Utpendlare från Norge efter inpendlingsland 

Diagram 21 Antal pendlare till och från Norge efter kön 

Åldersfördelning 

Den största andelen inpendlare till Norge var i åldern 25–54 år. Vissa 
variationer fanns dock mellan länderna. 59 procent av inpendlarna från 
Danmark tillhörde denna åldersgrupp, 53 procent från Sverige och 70 
procent från Finland. Andelen i åldersgruppen 16–24 år var särskilt stor 
bland inpendlarna från Danmark. Den uppgick till 30 procent jämfört 
med 18 procent från Finland och 25 procent från Sverige. 

Åldersfördelningen bland utpendlarna från Norge till grannländerna 
dominerades av personer i åldern 25–54 år. Andelen pendlare i denna 
åldersgrupp var 70 procent för pendlarna till Danmark och Finland medan 
den var 55 procent för pendlarna till Sverige. Skillnaden mellan Sverige 
och de övriga länderna var att andelen ungdomar som pendlade till Sveri-
ge var 35 procent, vilket var betydligt större andel än för övriga länder. 
 

Inpendlare till Norge efter utpendlingsland Utpendlare från Norge efter inpendlingsland 

Diagram 22 Antal pendlare till och från Norge efter ålder 
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Födelseland 

Den stora gruppen inpendlare till Norge från Sverige bestod främst av 
personer födda i Sverige. 75 procent var svenskfödda medan 18 procent 
var födda i Norge. Av inpendlarna från Danmark var 51 procent födda i 
Danmark och 38 procent födda i Norge. Drygt 90 procent av inpendlarna 
från Finland var födda i Finland. 

Av utpendlarna till Sverige var 56 procent födda i Norge och 34 pro-
cent födda i Sverige. Även utpendlingen till Danmark dominerades av 
personer födda i Norge. Andelen uppgick till 53 procent medan andelen 
födda i Danmark var 37 procent. Av utpendlarna till Finland var 77 pro-
cent födda i Finland medan 15 procent var födda i Norge. 

 

Inpendlare till Norge efter utpendlingsland Utpendlare från Norge efter inpendlingsland 

Diagram 23 Antal pendlare till och från Norge efter födelseland 

Utbildningsnivå 

Inpendlarna till Norge från Sverige dominerades av personer med gymna-
sieutbildning. Knappt 60 procent hade den utbildningsnivån. Andelen 
med högskoleutbildning var ca 25 procent och okänd 7 procent. Även 
inpendlarna till Norge från Danmark dominerades av personer med ut-
bildning på gymnasienivå. Knappt 50 procent av dem hade gymnasieut-
bildning. Andelen personer med eftergymnasial utbildning som pendlade 
från Danmark och Finland låg på ca 25 procent. 

Även bland utpendlarna till Sverige dominerade personer med gymna-
sial utbildning. Andel med högskoleutbildning var ca 25 procent. 
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Inpendlare till Norge efter utpendlingsland Utpendlare från Norge efter inpendlingsland 

Diagram 24 Antal pendlare till och från Norge efter utbildningnivå 

Bransch 

De stora branscherna för inpendlarna till Norge var Byggverksamhet. 
Drygt 20 procent av inpendlarna från Sverige och Finland arbetade inom 
denna bransch. Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjäns-
ter var den näst största branschen bland inpendlarna. Den omfattade 15 
procent av inpendlarna till Norge. Tillverkning var den tredje största 
branschen, vilken sysselsatte 13 procent av inpendlarna. 
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Diagram 25 Antal inpendlare till Norge efter bransch och utpendlingsland 
 
Parti- o detaljhandel m.m. var den största branschen bland dem som pend-
lade ut från Norge till ett grannland. 32 procent av utpendlarna till Sverige 
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arbetade inom denna bransch. Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt 
företagstjänster var den näst största branschen med 12 procent. 
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Diagram 26 Antal utpendlare från Norge efter bransch och inpendlingsland 

Sektor 

Den allra största delen av inpendlarna till Norge arbetade inom Näringsli-
vet. 96 procent av inpendlarna från Sverige fanns inom den sektorn medan 
endast 4 procent återfanns inom Offentlig verksamhet och service. Bland 
inpendlarna från Danmark och Finland arbetade ca 75 procent inom När-
ingslivet och ca 20 procent inom Offentlig förvaltning och service. 

Omkring 75 procent av utpendlarna från Norge till Danmark och Sve-
rige och 60 procent av utpendlarna till Finland arbetade inom Näringsli-
vet. Bland utpendlarna till Finland arbetade 34 procent inom Offentlig 
verksamhet och service medan 18 procent gjorde det bland utpendlarna 
till Danmark och Sverige. 
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Inpendlare till Norge efter utpendlingsland Utpendlare från Norge efter inpendlingsland 

Diagram 27 Antal pendlare till och från Norge efter sektor 

4.4 Sverige 

Sverige ligger ur geografisk synpunkt centralt i Norden. Sverige har lång 
landgräns mot både Norge och Finland. Mot Danmark finns en fast land-
förbindelse över Öresund mellan Malmö storstadsregion och Köpen-
hamns huvudstadsregion samt en färjeförbindelse mellan Helsingborg 
och Helsingör. 

Den svenska arbetsmarknaden har sedan länge tagit emot arbetskraft 
från Finland. Dessa personer har i huvudsak flyttat till Sverige. Ett exem-
pel på detta är att det 2005 fanns 90 000 personer födda i Finland på den 
svenska arbetsmarknaden jämfört med 18 000 födda i Norge och 16 000 i 
Danmark. 

Sveriges centrala läge i Norden är en av förklaringarna till att 67 pro-
cent av den totala pendlingen mellan de fyra stora nordiska länderna be-
rör Sverige. Utpendlingen från Sverige till grannländerna uppgick till 
drygt 24 000 arbetspendlare medan inpendlingen uppgick till 7 300. Den 
största pendlingen från Sverige 2004 gick till Norge med drygt 13 000 
arbetspendlare och till Danmark med 8 500. Den största inpendlingen till 
Sverige kom från Finland med ca 3 800 arbetspendlare. 
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Diagram 28 Arbetspendling från och till Sverige 2004 

Könsfördelningen 

Könsfördelningen i pendlingsströmmarna varierade mellan de olika län-
derna. Arbetspendlingen till Sverige från Finland och Norge var relativt 
jämn könsmässigt. I båda fallen låg den väl inom en fördelning på 40–60 
procent. Inpendlingen från Danmark dominerades något mer av män med 
39 procent kvinnliga inpendlare och 61 procent manliga. 

I diagram 29 redovisas könsfördelningen för pendlingen från Sverige. 
Den största pendlingsströmmen, från Sverige till Norge, dominerades av 
män. Endast 28 procent av pendlarna var kvinnor och männens andel var 
följaktligen 72 procent. Även pendlingsströmmen från Sverige till Dan-
mark dominerades av män där 65 procent av pendlarna var män och 35 
procent kvinnor. 
 

Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 

Diagram 29 Antal pendlare till och från Sverige efter kön 
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Åldersfördelning 

De åldersgrupper som dominerade det totala antalet arbetspendlare i un-
dersökningen tillhörde inte oväntat åldersgruppen 25–54 år. Omkring två 
tredjedelar av pendlarna återfanns i den åldersgruppen. Bland dem som 
pendlar från Sverige till grannländerna var andelen yngre något högre 
särskilt bland dem som pendlade till Finland och till Norge. Pendlarna till 
Danmark hade den högsta andelen i åldern 25–54 år. Knappt 80 procent 
var i den åldersgruppen jämfört med 55 och 63 procent för dem som 
pendlar till Finland respektive Norge. Andelen under 25 år var 13 procent 
för dem som pendlar till Danmark, 35 procent av pendlarna till Finland 
och 25 procent till Norge. 
 

Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 

Diagram 30 Antal pendlare till och från Sverige efter ålder 

Födelseland 

Inpendlingen till Sverige från grannländerna hade ett traditionellt snitt. 
Födda i Danmark dominerade inpendlingen från Danmark, födda i Fin-
land inpendlingen från Finland och födda i Norge dominerade inpend-
lingen från Norge. 

Däremot var det inte alltid personer som var födda i Sverige som 
pendlade från Sverige till ett grannland. Nästan 80 procent av dem som 
arbetspendlade från Sverige till Finland var födda i Finland och drygt 45 
procent av dem som arbetspendlade från Sverige till Danmark var födda i 
Danmark. De svenskföddas andel uppgick till 38 procent. Däremot domi-
nerades arbetspendlingen till Norge av personer som var födda i Sverige. 
Nästan 75 procent av dessa ingick i den gruppen. Andelen födda i Norge 
utgjorde endast 18 procent. 
 

 

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000

Danmark Finland Norge

15-19

20-24

25-54

55-64

65-

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000

6 000
7 000
8 000
9 000

10 000

Danmark Finland Norge

15-19

20-24

25-54

55-64

65-



40 Nordisk pendlingskarta 

Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 

Diagram 31 Antal pendlare till och från Sverige efter födelseland 

Utbildningsnivå 

Gymnasial utbildning var den mest förekommande utbildningen bland 
inpendlarna till Sverige från Finland och Norge medan eftergymnasial 
utbildning var den vanligaste utbildningsnivån bland dem som pendlade 
in från Danmark. 

Eftergymnasial utbildning dominerade bland dem som arbetspendlade 
till Danmark och Finland medan gymnasial utbildning var den vanligaste 
utbildningen för dem som pendlade till Norge. 

  

Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 

Diagram 32 Antal pendlare till och från Sverige efter födelseland 

Bransch 

Den största branschen för personer som pendlade till Sverige från grann-
länderna var Transport, magasinering och kommunikation med knappt 1 
900 personer följd av Hälso- och sjukvård m.m. med 1 100 inpendlare. 
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De stora inpendlargrupperna i dessa branscher kom i båda fallen från 
Finland. Pendlare från Norge var vanligast förekommande bland inpend-
larna inom Parti- och detaljhandel. 
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Diagram 33 Inpendlare till Sverige fördelade efter vissa större branscher och utvand-
ringsland 
 
Utpendlingen från Sverige till grannländerna dominerades av pendlingen 
till Norge och till Byggbranschen med drygt 3 000 personer. Andra bran-
scher som tog emot stora grupper från Sverige var Fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet och företagstjänsterna i Norge och Danmark. 

Utpendlarna till Danmark uppgick till ca 8 500 personer. De arbetade 
främst inom Fastighets- och uthyrningsverksamhet och företagstjänster, 
Transport och kommunikation samt Handel m.m. Dessa tre branscher 
sysselsatte drygt 55 procent av utpendlarna till Danmark. 

Utpendlarna till Finland var betydligt färre med ca 2 350 personer. Den 
bransch som sysselsatte flest var Tillverkning följd av Hälso- och sjukvård, 
sociala tjänster; veterinärverksamhet samt Handel m.m. och Fastighets- och 
uthyrningsverksamhet, företagstjänster. Tillsammans sysselsatte dessa fyra 
branscher drygt 50 procent av utpendlarna till Finland. 
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Diagram 34 Utpendlare från Sverige fördelade efter vissa större branscher och invand-
ringsland 

Sektor 

Inpendlarna till Sverige arbetade främst inom Näringslivet. 67 procent av 
arbetspendlingen till Sverige från Danmark arbetade inom denna grupp 
och knappt 70 procent från Finland och Norge. 

Den största delen av utpendlarna till grannländerna arbetade inom 
Näringslivet. Av utpendlarna till Norge arbetade 96 procent inom 
Näringslivet, till Finland 80 procent och till Danmark 75 procent. 

 
Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 

Diagram 35 Antal pendlare till och från Sverige efter sektor 
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5. Sammanhållna arbets-
marknader över riksgräns 

I ett gränsregionalt perspektiv är det intressant att studera om det finns 
sammanhållna arbetsmarknader som sträcker sig över en riksgräns. All-
mänt kan sägas att det geografiska sambandet mellan bostad och arbete 
har tänjts ut avsevärt de senaste fyrtio åren. Det har inneburit att närings-
livs- och arbetsmarknadsfrågor är svåra att belysa utifrån administrativa 
gränser oberoende om det är riks-, läns- eller kommungränser. För exem-
pelvis Malmö kommuns del är grundförutsättningarna för 2004 för en 
sådan beskrivning följande enligt SCB:s officiella statistik: 
 
• Förvärvsarbetande som bor i Malmö stad (nattbefolkning) uppgår till 

105 000 personer. 
• Förvärvsarbetande med jobb i Malmö stad (dagbefolkning) är 

135 000.  
• 20 000 av dem som bor i Malmö stad har sitt arbete förlagt till annan 

kommun (utpendlare).  
• 50 000 av dem som arbetar i Malmö stad bor i en annan kommun 

(inpendlare). 
 

Som framgår ovan utgör Malmö stad inte någon sammanhållen arbets-
marknad. Ca 60 procent av jobben i kommunen besätts av Malmöbor och 
40 procent av personer som bor utanför kommunen. Det är således stora 
pendlingsströmmar både in till och ut från Malmö. Om inte Malmö 
kommun som administrativ enhet är en sammanhållen arbetsmarknad, hur 
ser då en sådan ut? Vilka kriterier ska vi använda? För att kunna beskriva 
en sammanhållen arbetsmarknad måste vi kunna ta hänsyn till både arbe-
tets och bostadens belägenhet. Detta för att få en region som är relativt 
självförsörjande både vad beträffar jobb och bostäder. En vidgad region 
bärs upp av befintlig infrastruktur. Svagt utvecklade trafiksystem gör att 
den lokala arbetsmarknaden begränsas medan det omvända ökar möjlig-
heten för individen att välja jobb i en vidare region. 

Förutsättningarna för sammanhållna arbetsmarknader i de fyra stora 
nordiska länderna skiljer sig åt beroende bl.a. på olikheter i deras befolk-
nings- och kommunstruktur. Finland och Norge har många befolknings-
mässigt små kommuner som är relativt ytstora medan Danmark har be-
folkningsmässigt relativt stora kommuner på en liten yta och Sverige har 
befolkningsmässigt sett stora kommuner på en stor yta. Se tablå 2. 
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Tablå 2 Kommuner och befolkning i fyra nordiska länder 

Land Antal kommuner 2003 Indvånere per kommun Area per kommun i km²  

Danmark 272 20 000 158 
Finland 432 12 000 705 
Norge 433 11 000 710 
Sverige 290 31 000 1 417 

Källa: Nordregio 

 
De nationella indelningarna2 i sammanhållna arbetsmarknader följer un-
gefär samma linjer som kommunstrukturen. I Danmark finns 34 st. pend-
lingsomland. Finland har 55 st. pendlingsområden och 141 självförsör-
jande kommuner. I Norge finns 161 st. bo- och arbetsmarknadsregioner 
medan Sverige har 87 st. lokala arbetsmarknader. Finland och Norge har 
många befolkningsmässigt små arbetsmarknader medan Sverige har rela-
tivt få sammanhållna arbetsmarknader med stort befolkningsantal. Dan-
mark har få men befolkningsmässigt stora arbetsmarknader. 

Tablå 3 Sammanhållna arbetsmarknader i fyra nordiska länder enligt egen indelning 

Land Antal regioner 2003 Indvånere per region Area per region i km²  

Danmark 34 159 200 1 268 
Finland 191 26 700 1 554 
Norge 161 28 600 1 910 
Sverige 87 103 600 4 723 

Källa: Nordregio 

 
Indelningen i sammanhållna arbetsmarknader bygger i huvudsak på 
statistik om arbetspendling. I Norge tas även viss hänsyn till resti-
der. Modellerna i Sverige och Finland liknar varandra i uppbygg-
nad medan indelningarna i Danmark och Norge skiljer sig avsevärt 
från varandra och de övriga två. Indelningarna används för olika 
syften. I Sverige och Finland är det de nationella statistikbyråerna 
som skapat indelningen. I Danmark är det danska Miljøministeriet 
och i Norge är det Norsk institutt for by- og regionforskning 
(NIBR). I den Nordiska pendlingskartan används för enkelhetens 
skull den svenska modellen för att avgränsa sammanhållna arbets-
marknader3. 

 
 
 
 

                                                 
2 Uppgifterna om de nordiska indelningarna i sammanhållna arbetsmarknader är hämtad från en presen-

tation ” Den svenska LA-indelningen i ett nordiskt sammanhang” av Patrik Tornberg från Nordregio. Den 
redovisades i samband konferensen ”Regionernas tillstånd 2005”.anordnad av Institutet för tillväxtpolitiska 
studier (ITPS). 
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I karta 1 redovisas sammanhållna arbetsmarknader enligt SCB:s mo-
dell för beräkning av LA. Vid tre gränsavsnitt i norden 2004 sträcker sig 
LA över riksgräns.  

Årjängs kommun i Sverige har störst pendlingsutbyte med Eidsbergs kommun i 
Norge, vilken ingår i LA. 

Haparanda har störst pendling till Torneå kommun i Finland, vilken ingår i Kemi 
LA. 

Utsjoki kommun i Finland har störst utpendling till Karasjohka-Karasjok kommun 
i Norge. Karasjohka-Karasjok LA består endast av två kommuner. 

 
Karta 1 Lokala arbetsmarknader 2004 i Norden enligt SCB;s indelning i lokala 
arbetsmarknader 

5.1 Förutsättningar för nya lokala arbetsmarknader 

Inom två gränsområden i Norden finns stora möjligheter till att det så 
småningom kan bildas nya LA över riksgräns. Det ena gränsområdet 
ligger i Öresundsregionen och det andra i Strömstad-Haldenområdet. 

Oslo LA 

Kemi LA 

Karasjohka-Karasjok LA 
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Malmö och Köpenhamn 

På sikt kan pendlingen från Malmö till Köpenhamn bli så stor att kommu-
nerna kommer att bilda en LA. Pendlingen från Malmö stad till Köpen-
hamns kommun uppgick till drygt 2 000 personer 2004. För att Malmö 
ska tillhöra Köpenhamns lokala arbetsmarknad krävs ca 7 500 arbets-
pendlare från Malmö stad till Köpenhamns kommun. Då blir pendlingen 
till Köpenhamn enligt SCB:s modell för lokala arbetsmarknader större än 
den till Lund, som för närvarande är Malmös största utpendlingskommun. 

Om den snabba utvecklingen av pendlingen från Malmö till Köpen-
hamn fortsätter kommer det att, enligt SCB:s beräkningsmodell, inom 5- 
10 år att bildas en LA bestående av Köpenhamn och Malmö med omgi-
vande kommuner med benämningen Köpenhamns LA. 

Fredrikstad-Sarpsborg- Halden-Strömstad 

Området i den sydligaste delen av den svensk-norska gränsen, bestående 
av bl.a. kommunerna Halden, Sarpsborg och Fredrikstad på den norska 
sidan och Strömstad på den svenska, skulle kunna utgöra en LA över 
riksgräns. Kommunerna ligger nära varandra och de har tillsammans ca 
160 000 invånare, varav ca 11 000 bor i Strömstad. Kommunerna utgör 
en del av ett Interreg-projekt mellan Østfolds Fylke och Västra Göta-
landsregionen kallat Gränslöst samarbete (GSA). 

Strömstad utgjorde, i den officiella svenska statistiken 2004, ett lokalt 
centrum och bildade en LA tillsammans med Tanums kommun. Om hän-
syn även tas till pendlingen till Norge blir bilden annorlunda. Strömstad 
uppfyller då inte kraven på ett regionalt centrum. Det innebär att kommu-
nen skulle föras till den kommun till vilken den har den största pendlings-
strömmen. I detta fall är det till Tanums kommun, dit 205 strömstadsbor 
pendlade 2004. Tillsammans bildade de två kommunerna i detta fall en 
tvåkärnig LA. 

Eftersom Strömstad är en liten kommun jämfört med sina tre norska 
grannkommuner är det rimligt att anta Strömstad skulle kunna ingå i en 
lokal arbetsmarknad bestående av bl.a. de norska kommunerna Halden, 
Fredrikstad och Sarpsborg. Enligt SCB:s beräkningar för den Nordiska 
pendlingskartan fanns en sådan LA 2004 och den erhöll benämningen 
Fredrikstad-Sarpsborg LA. Strömstad kommun ingick dock inte i denna 
eftersom kommunen bildade en egen LA med Tanums kommun. Utpend-
lingen från Strömstad till Tanum uppgick till 205 pendlare jämfört med 
140 personer till Halden, 98 till Sarpsborg och 97 pendlare till Fredrik-
stad. För att Strömstad ska ingå i en LA tillsammans med kommuner på 
den norska sidan av riksgränsen krävs nästan en femtio procentig ökning 
av pendlingen till Haldens kommun. 

Totalt sett har Strömstad lika stor utpendling till kommuner i Norge 
som till övriga Sverige. En tredjedel av utpendlingen går till kommuner 
inom Fredrikstad-Sarpsborg LA. Trots denna starka anknytning till den 
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norska arbetsmarknaden utgör Strömstad tillsammans med Tanum en hel-
svensk LA. En orsak till detta är den starka ekonomiska utvecklingen i 
området. Strömstad och Tanum har trots sin litenhet under de senaste 
åren haft den bästa tillväxtutvecklingen av alla LA i Sverige. Om Ström-
stad går in i Fredrikstad-Sarpsborg LA är det rimligt att anta att även 
Tanum följer med till den nya svensk-norska LA.  



 



 

6 Pendling mellan gräns-
kommuner 

I vissa kommuner som ligger i anslutning till riksgränsen betyder pend-
ling över riksgräns mycket för invånarnas möjligheter till försörjning. I 
detta avsnitt behandlas gränspendling för de kommuner som ligger i di-
rekt anslutning till en riksgräns. I redovisningen av gränspendling mellan 
kommuner i Sverige (SE) och i Danmark (DK) används begreppet dock 
på ett annat sätt och syftar då på alla kommuner i Öresundsregionen även 
om de inte har någon gräns mot Öresund. I den danska delen av regionen 
ingår de kommuner som ligger på öarna Själland, Lolland, Falster, Møn 
och Bornholm. Den svenska delen av regionen omfattar kommunerna i 
Skåne. 

Den gränsnära pendlingen i Norden är intensivast i Öresundsregionen 
därefter kommer det sydligaste gränsavsnittet mellan Sverige och Norge 
samt i södra Tornedalen som omfattar gränsområdet mellan Sverige och 
Finland. 

6.1 Gränsavsnittet Sverige-Danmark 

Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är en betydelsefull faktor 
för utvecklingen av arbetspendlingen mellan Sverige och Danmark. På 
var sin sida om sundet ligger två storstadsregioner som bedriver et aktivt 
samarbete för att tillsammans utveckla regionen. Även i norra delen av 
sundet finns kommunikationsmöjligheter i form av färjetrafik mellan 
Helsingborg och Helsingör. Området kring den norra delen av sundet är 
inte lika tätbefolkad som det kring den södra delen.  Den dominerande 
pendlingsriktningen i regionen är från den svenska till den danska delen. 
Denna pendling är tio gånger så stor som i motsatt riktning. 

Arbetspendling från den svenska till den danska delen av 
Öresundsregionen 

2004 omfattade arbetspendlingen från Skåne till den danska delen av 
Öresundsregionen 7 160 personer varav 4 000 arbetspendlade från 
Malmö stad och knappt 800 från Helsingborg. Andra kommuner med 
relativt stor pendling till den danska delen av Öresundsregionen var 
Lund, Vellinge och Landskrona. Se tablå 4. 
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Tablå 4 Pendling 2004 från Skåne till Öresund DK 

Bostadskommun i Skåne Arbetsställe i Öresundsregionen DK Därav till Köpenhamns kommun  

Malmö 4 040 2 022 
Helsingborg 789 121 
Lund 305 176 
Vellinge 278 176 
Landskrona 241 103 
Trelleborg 162 69 
Burlöv 101 58 
Övriga  1 237 411 
Totalt 7 153 3 081 

Arbetspendling från den danska till den svenska delen av Öresunds-
regionen  

Totalt pendlade knappt 700 personer från den danska till den svenska 
sidan av Öresundsregionen. Huvudströmmen gick som väntat från Kö-
penhamns kommun till Malmö stad. Se tablå 5. 

Tablå 5 Pendling 2004 från Öresund DK till Öresund SE 

Bostadskommun i Öresund DK Arbetsställe i Skåne Därav i Malmö stad 

København 292 150 
Frederiksberg 61 35 
Gentofte 35 18 
Fredensborg-Humlebæk 17 3 
Dragør 12 7 
Övriga  267 97 
Totalt 684 310 

6.2 Gränsavsnittet Sverige-Norge 

Riksgränsen mellan Sverige och Norge är lång och löper i huvudsak ge-
nom glest befolkade fjällområden. I gränsområdet mellan Västra Göta-
lands län och Østfolds fylke samt mellan Värmlands län och Østfolds, 
Askers och Hedmarks fylken är dock befolkningstätheten betydligt högre. 
Oslo storstadsområde ligger relativt nära det aktuella riksgränsavsnittet 
och påverkar starkt den gränsnära pendlingen. 

Arbetspendling från svenska till norska gränskommuner 

Totalt var det knappt 900 personer som 2004 pendlade från en gräns-
kommun i Sverige till en gränskommun i Norge, vilket utgjordes av en-
dast 7 procent av den totala pendlingen till Norge. Betraktar vi i stället 
den totala pendlingen från svenska gränskommuner till samtliga kommu-
ner i Norge uppgick den till drygt 3 000 personer, vilken motsvarade 
nästan 25 procent av den totala pendlingen från Sverige till Norge. 

Trots att den gränsnära pendlingen totalt mellan länderna var relativt 
blygsam har den stor betydelse för flera av gränskommunerna. De gräns-
kommuner i Sverige som 2004 hade den största pendlingen till gräns-
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kommuner i Norge var Eda kommun följd av Strömstad och Torsby 
kommuner. Årjängs kommun hade dock de flesta pendlarna till Norge 
men relativt få pendlare till gränskommuner på norska sidan. Årjäng hari 
stället relativt stor pendling till Oslo och ingår i Oslo LA. 

Det övriga gränsområdet mellan Sverige och Norge utgörs av glest be-
folkade kommuner som särskiljs av ett fjällområde. I dessa är pendlingen 
över riksgräns liten. Exempelvis gränskommunerna Vilhelmina, Sorsele, 
Jokkmokk och Gällivare har endast några enstaka gränsnära pendlare till 
Norge. 

Tablå 6 Arbetspendlare 2004 från svenska gränskommuner till norska gräns-
kommuner 

Bostadskommun Pendlare till gräns-
kommuner i Norge 

Pendlare til hela Norge Andel i % til gräns-
kommun av samtliga 

pendlare til Norge 

Eda 263 542 48,5 
Strömstad 144 564 25,5 
Torsby 103 340 30,3 
Årjäng  82 583 14,1 
Arvika 79 257 30,7 
Dals-Ed 47 106 44,3 
Ôvriga 138 743 18,6 

Gränskommuner i    

Västra Götalandsregionen 209 914 22,9 
Värmlands län  527 1 722 30,6 
Dalarnas län 18 103 17,5 
Jämtlands län 75 245 30,6 
Västerbottens län 3 29 10,3 
Norrbottens län 24 122 19,7 
Totalt 856 3 135 27,3 

Arbetspendling från norska till svenska gränskommuner 

Halden står för den största pendlingen till Sverige av de norska gränsnära 
kommunerna och pendlingen går till allra största del till Strömstad på den 
svenska sidan av gränsen. 330 personer pendlade från Halden till Ström-
stad. I övrigt var det små pendlingsströmmar mellan gränskommunerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 Nordisk pendlingskarta 

Tablå 7 Arbetspendlare 2004 från norska gränskommuner till svenska gräns-
kommuner  

Bostadskommun Pendlare till gräns-
kommun i Sverige 

Pendlare till hela 
Sverige 

Andel i % till gräns-
kommun av samtliga 
pendlare till Sverige 

Halden 341 365 93,4 
Kongsvinger 12 23 52,2 
Eidskog 46 47 97,9 
Meråker 18 18 100,0 
Övriga 38 62 61,3 

Gränskommuner i     

Østfold 348 375 92,8 
Hedmark 72 89 80,9 
Nord-Trøndelag 24 27 88,9 
Nordland 6 18 33,3 
Akershus 2 2 100,0 
Sør.Trøndelag 2 2 100,0 
Troms Romsa 1 2 50,0 
Totalt 455 515 88,3 

 
Den norska arbetspendlingen från gränskommuner till Sverige riktade sig 
främst till gränskommuner i Sverige. Inte fullt 90 procent av pendlingen 
till Sverige gick till dessa. Motsvarande andel för svenska pendlare till-
Norge var ca 27 procent. 

6.3 Gränsavsnittet Sverige-Finland 

Gränskommuner mellan Sverige och Finland finns enbart i Tornedalen. 
Arbetspendlingen mellan dessa var ungefär lika stor i båda riktningarna. 
Den dominerades av pendlingen mellan Haparanda och Torneå. 

Arbetspendling från svenska till finska gränskommuner 

Arbetspendlingen från Haparanda till grannkommunerna i Finland omfat-
tade 287 personer, varav 282 arbetspendlade till Torneå. Se tablå 8. Övri-
ga svenska gränskommuner hade liten arbetspendling till gränskommu-
nerna på den finska sidan. 63 procent av pendlingen från de svenska 
gränskommunerna till Finland gick till finska gränskommuner. 

Tablå 8 Arbetspendlare 2004 från svenska gränskommuner till finska gräns-
kommuner  

Bostadskommun Pendlare till gräns-
kommun i Finland 

Pendlare till hela 
Finland 

Andel i % till gränskommun av 
samtliga pendlare til Finland 

Haparanda 287 460 62,4 
Ôvertorneå 25 33 75,8 
Kiruna 6 10 60,0 
Pajala 6 11 54,5 
Totalt 324 514 63,0 
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Arbetspendlingen från finska till svenska gränskommuner  

Arbetspendlingen från Torneå på den finska sidan till grannkommunen 
Haparanda på den svenska var inte lika omfattande som arbetspendlingen 
i den motsatta riktningen. 171 personer arbetspendlade från Torneå till 
Haparanda. Däremot var pendlingen från övriga finska gränskommuner, i 
huvudsak riktad mot Haparanda, relativt stor. Andelen arbetspendlare 
från de finska gränskommunerna till de svenska gränskommunerna var 72 
procent av den totala arbetspendlingen från dessa kommuner till Sverige. 

Tablå 9 Arbetspendlare 2004 från finska gränskommuner till svenska gränskommuner  

Bostadskommun Pendlare till gräns-
kommun i Sverige 

Pendlare till hela 
Sverige 

Andel i % till gränskommun av 
samtliga pendlare til Sverige 

Torneo 171 244 70,1 
Ylitorneo 80 95 84,2 
Kolari 49 57 86 
Pello 41 47 87,2 
Mourio 10 12 83,3 
Enontekiö 8 10 80,0 
Totalt 359 465 77,2 

6.4 Gränsavsnittet Norge-Finland 

Pendlingsutbytet för gränskommuner mellan Norge och Finland var 
mycket svagt beroende på att befolkningen bor mycket glest. 

Arbetspendling från finska till norska gränskommuner 

Antalet arbetspendlare mellan gränskommuner mellan Finland och Norge 
var endast 18 personer. Totalt pendlade knappt 100 personer från gräns-
nära kommuner i Finland till Norge. 

Arbetspendling från norska till finska gränskommuner 

Arbetspendlingen från Norge till Finland mellan gränskommuner omfat-
tade 5 personer. Den totala pendlingen från Norge till Finland var 15 
personer. 
 



 



 

7. Pendling mellan huvudstads-
regioner 

I detta avsnitt redovisas arbetspendlingen mellan de fyra ländernas hu-
vudstadsregioner. Den regionindelning som används är LA. Läs mer om 
LA som beskrivs i avsnitt 5 och bilaga 1. Arbetspendlingen mellan hu-
vudstadsregionerna uppgick 2004 till knappt 3 000 arbetspendlare mot-
svarande 8 procent av arbetspendlingen över riksgräns i Norden.  

Den största pendlingsströmmen mellan huvudstadsregionerna gick 
från Stockholmsregionen till Osloregionen med ca 700 personer, följd av 
pendlingen från Köpenhamnsregionen till Stockholmsregionen med drygt 
400 personer. Den tredje största pendlingsströmmen, uppgående till 
knappt 400 personer, gick från Helsingforsregionen till Osloregionen. Se 
diagram 36. 
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Diagram 36 Antal utpendlare 2004 från huvudstadsregion fördelade efter inpendlingsregion 
 
Den största mottagaren av pendlare från övriga huvudstadsregioner var 
Osloregionen som tog emot 1 330 arbetspendlare följd av Stockholmsregi-
onen med drygt 700 arbetspendlare. Köpenhamnsregionen hade det minsta 
antalet inpendlare från övriga huvudstäder i Norden med 300 personer.  
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Diagram 37 Antal inpendlare 2004 till huvudstadsregionerna fördelade efter utpendlings-
region 
 

OsloLA hade den största attraktionskraften bland de nordiska huvudstä-
derna. 47 procent av pendlingen mellan huvudstäderna gick till Osloregi-
onen. Stockholmsregionen erhöll 29 procent av huvudstadspendlarna 
medan Helsingfors erhöll 14 procent och Köpenhamn 11 procent. Se 
tablå 10. 

Tablå 10 Huvudstädernas andel av den totala pendlingen mellan huvudstadsregioner 
i Norden 

Utpendlingsregion   Inpendlingsregion Totalt 

   Stockholm Köpenhamn Oslo Helsingfors  

Stockholm - 8,3 24,2 10,4 42,9 
Köpenhamn 16,0 - 9,9 - 26,0 
Oslo 8,8 2,3 - 3,1 14,2 
Helsingfors 4,0 - 12,9 - 17,0 
Totalt 28,9 10,5 47,0 13,5 100 

 
Stockholmsregionen svarade för 43 procent av den samlade utpendlingen 
från de nordiska huvudstadsregionerna följd av Köpenhamnsregionen 
med 26 procent, Helsingforsregionen med 17 procent och Osloregionen 
med 14 procent. 
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8 Arbetspendlingen mellan 
Danmark och Sverige i Öresund 

Interessen for udviklingen i Øresundsregionen og integrationen mellem 
Danmark og Sverige har været voksende siden broens åbning i 2000 og 
vokser stadig. 

SCB og Danmark Statistik udarbejder sammen hvert år statistik om 
øresundsregionen, der kan findes på www.orestat.scb.se. Statistik om ar-
bejdspendling i regionen findes tilbage til 1997 og indeholder blandt an-
det informationer om pendlernes bopæl og arbejdssted, samt virksom-
hedsstørrelse og lønnens størrelse. 

8.1 Antallet af pendlere i Øresundsregionen 

Antallet af arbejdspendlere i Øresundsregionen har været stigende gen-
nem hele perioden. I 2004 pendlede 7160 personer fra Skåne til Østdan-
mark for at arbejde. Det er over tre gange så mange personer som i 1997. 
I forhold til 2000 hvor Øresundsbroen blev åbnet er der mere end dobbelt 
så mange, som pendler til Østdanmark. Med Østdanmark avses den 
danska delen av Øresundsregionen. 

For pendlingsstrømmen fra Østdanmark har stigningen også været 
stor, men antallet af pendlere ligger på et noget lavere niveau. i 1997 
pendlede 166 personer fra Skåne til Østdanmark for at arbejde. I 2004 
pendlede 692 personer, hvilket er over 4 gange så mange som ved stati-
stikkens start. 
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Diagram 38 Antal arbejdspendlere i Øresundsregionen fordelt på år 

http://www.orestat.scb.se/
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8.2 Øresundspendlernes fødselsland 

I de første år Øresundsstatistikken eksisterede var der flest svenskere 
blandt arbejdspendlerne i begge retninger over Øresund. 

Fra 2001 var det overvejende danskere, der pendlede fra Østdanmark 
til Skåne. Andelen af øresundspendlere, som har et andet fødselsland end 
Sverige eller Danmark har været også stigende. I 1997 var 11,4 pct. af 
øresundspendlerne fra Skåne til Østdanmark født i andre lande. I 2004 
var andelen steget til 15,8 pct. 

I 2004 var 1 128 af pendlerne fra Skåne til Østdanmark født i et andet 
land end Sverige eller Danmark. Det land som hyppigst optræder som 
fødselsland er Tyrkiet, derefter kommer Norge og Iran. Generelt kommer 
de fleste, der ikke er født i enten Danmark eller Sverige, fra et ikke-
vestligt land. 
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Diagram 39 Antal arbejdspendlere fra Skåne till Østdanmark fordelt på fødselsland og år 
 

For arbejdspendlerne fra Østdanmark til Skåne var der i 1997 flest perso-
ner, som var født i Sverige. Fra 2002 kom danskerne dog i overtal. Også i 
pendlingsstrømmen mod Skåne, har der over årene været en stigning i 
andelen af personer født i andre lande. I 1997 var 8,5 pct af arbejdspend-
lerne fra Østdanmark til Skåne, født i et andet land end Sverige eller 
Danmark i 2004 var dette steget til 15,9 pct.  

For arbejdspendlerne fra Østdanmark til Skåne i 2004, er de fleste per-
soner født i et vestligt land, hvis fødselslandet ikke er Danmark eller Sve-
rige. I alt er 109 personer født i andre lande og her er Storbritannien, 
Norge og Tyskland mest udbredt som fødselsland. 
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Diagram 40 Antal arbejdspendlere fra Østdanmark till Skåne fordelt på fødselsland og år 
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9 Lönesummor 

Den samlade lönesumman för löneinkomsttagare som jobbade i annat 
land i Norden närmade sig 12 miljarder SEK under 2004 och för arbets-
pendlarna uppgick den till 9 miljarder SEK. För den grupp som hade sitt 
huvudsakliga arbete i annat land i Norden, arbetspendlare över riksgräns, 
ökade lönesumman med 31 procent. Sedan förra mätningen från 2001 har 
arbetskraftsutbytet mellan Norge och Finland tillkommit i beräkningarna, 
de hade sammanlagt närmare 262 miljoner SEK i löneinkomster och har 
inte räknats in i jämförelsen ovan. 

Vi har tidigare visat att pendlingen från Sverige står för största delen 
av arbetspendlingen i Norden, det slår också igenom på lönesumman där 
svenska arbetspendlare står för 72 procent av hela lönesumman. Näst 
störst andel hade pendlingen från Danmark med 14 procent och därefter 
kom den från Finland och Norge med 10 respektive 5 procent. 

Tablå 11 Lönesummor för inkomsttagare och arbetspendlare, år 2004. SEK 

Bostadsland Arbetsland Lönesumma 
inkomsttagare 

Andel i % Därav arbets-
pendlare 

Andel i % 

Danmark  Norge 1 109 457 976 10 710 469 587 8 
 Sverige 628 771 934 5 547 252 924 6 
 Summa 1 738 229 910 15 1 257 722 511 14 
      
Norge Danmark 265 676 095 2 126 276 684 1 
 Sverige 397 260 768 3 302 708 808 3 
 Finland 46 573 472 0 33 775 038 0 
 Summa 709 510 335 6 462 760 531 5 
      
Finland Norge 309 707 965 3 228 057 990 3 
 Sverige 771 500 798 7 679 540 922 7 
 Summa 1 081 208 763 9 907 598 912 10 
      
Sverige Danmark 3 356 524 619 29 2 999 407 405 33 
 Finland 465 075 426 4 390 183 980 4 
 Norge 4 226 867 641 37 3 206 718 902 35 
 Summa 8 048 467 686 70 6 596 310 287 72 
Totalt  11 577 416 694 100 9 224 392 241 100 

 
Den största lönesummeökningen, 86 procent, noterades för arbetspend-
lande svenskar i Danmark.  Den löneinkomstmässigt största strömmen av 
arbetspendlare går dock fortfarande från Sverige till Norge. Svenskarna 
tjänar 3,2 miljarder SEK i Norge medan man hade nära 3 miljarder SEK i 
löneinkomster i Danmark. Den näst största lönesummeökningen notera-
des för svenskar som arbetspendlade till Finland, 58 procent. Lönesum-
man för norrmän och danskar som arbetspendlade till Sverige ökade med 
53 respektive 33 procent. För norrmännen minskade den med 44 procent i 
Danmark och danskarna minskade med 8 procent i Norge. 
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Tablå 12 Lönesummornas förändring för inkomsttagare respektive arbetspendlare 
över riksgräns mellan åren 2001 och 2004. SEK 

Bostadsland Arbetsland Inkomsttagare Förändring i % Arbetspendlare Förändring i % 

Danmark  Norge -9,3 -8,4 
 Sverige 19,1 32,7 
 Summa -0,7 5,9 
    
Norge Danmark -29,1 -43,7 
 Sverige 16,4 53,4 
 Finland1 - - 
 Summa -0,9 1,7 
    
Finland Norge2 - - 
 Sverige 26,3 55,9 
 Summa 26,3 55,9 
    
Sverige Danmark 80,1 86,4 
 Finland 14,1 57,5 
 Norge 6,3 8,9 
 Summa 28,8 37,4 
Totalt  20,3 30,9 

1 Förändring av lönesummor för norska inkomsttagare och arbetspendlare i Finland går ej att ta fram då inga förändringstal 
finns för 2001 2 Förändring av lönesummor för finska inkomsttagare och arbetspendlare i Norge går ej att ta fram då inga 
förändringstal finns för 2001 

 
Den totala svenska lönesumman uppgick till 990 miljarder SEK under 
2004. Den avsåg löneinkomster som intjänats av personer som arbetade 
på svenska arbetsställen det året. Svenskar som jobbat i Danmark, Fin-
land och Norge tjänade samma år 6,6 miljarder SEK, vilket i det perspek-
tivet kan uppfattas som ett ganska litet belopp. För vissa gränskommuner 
kan invånarnas löneinkomster från grannlandet dock ha en stor betydelse 
för helheten, vilket framgår av tablå 13 nedan. 

Tablå 13 Andel löneinkomster från närliggande land år 2004 
 
 
 

Kommun     Löneinkomster i miljoner SEK     Andel löneinkomst 

 I Sverige  I annat Nordiskt land I annat Nordiskt land i % 

Eda 646  158 19,7 
Årjäng 750  171 18,6 
Strömstad 1 022  194 16,0 
Haparanda 680  101 12,9 
Malmö 24 804  1 603 6,1 
Riket 990 274  6 596 0,7  

 
 
 



 

10 Flyttningar 

Fram till 2001 beskrevs rörligheten mellan de Nordiska länderna nästan 
uteslutande genom omfattningen av flyttningsströmmarna mellan länder-
na. Genom den Nordiska penlingskartan blev det möjligt att komplettera 
redovisningarna med uppgift om de gränsöverskridande strömmarna av 
arbetspendlare, d.v.s. personer som inte tänkt sig att flytta till den nya 
arbetsorten eller som ännu inte hunnit flytta dit. Det finns idag ingen sam-
lad bild av flyttningarnas betydelse för arbetskraftsrörligheten i Norden, 
då vi i utflyttningslandet inte vet hur många som flyttat till ett arbete i det 
andra landet och i inflyttningslandet vet vi inte hur många som lämnat ett 
arbete vid sin flyttning. Vi vet att flyttningarna de senaste åren haft mind-
re betydelse än arbetspendlingen. Under 2004 uppgick det totala antalet 
arbetspendlare till närmare 37 000 personer från 16 års ålder. Den totala 
flyttningen för alla åldrar mellan länderna uppgick samtidigt till 32 000 
personer. 
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Diagram 41 Flyttningar inom Norden efter flyttningens riktning år 2004 

10.1 Flyttare till Sverige  

Detta avsnitt hålls ganska kort och är avsett att tjäna som exempel på hur 
flyttstatistik kombinerad med arbetspendling mellan länderna kan ge 
underlag för vidare analyser av rörligheten på den Nordiska arbetsmark-
naden. Eftersom redovisningen ligger en bit utanför uppdraget har ingen 



64 Nordisk pendlingskarta 

heltäckande beskrivning med alla nordiska länderna genomförts. Statisti-
ken utgår från svenska förhållanden.  

Under år 2003 flyttade 12 000 personer, 16 år och äldre, till Sverige 
från Danmark, Finland och Norge. Närmare 30 procent var förvärvsarbe-
tande i Sverige året efter. Skillnaderna var dock relativt stora. Medan 
inflyttarna från Norge närmade sig 40 procents sysselsättning i Sverige så 
jobbade bara 20 procent av danskarna och de från Finland låg på genom-
snittet, d.v.s. ca 30 procent. 

Bilden blir dock en annan om man också tar hänsyn till hur många av 
dessa flyttare som fortsatte att jobba i landet de lämnat. För dansk del 
jobbade 30 procent kvar i Danmark året efter utflyttningen till Sverige 
medan motsvarande siffra för norrmännen bara var 15 procent. Den 
sammantagna förvärvsintensiteten för flyttarna från Danmark och Norge 
blev därmed ca 50 procent i båda fallen. 

Nästan 15 procent av 2003 års inflyttare till Sverige från de tre länder-
na flyttade under 2004 tillbaka till utgångslandet. Hela 22 procent av 
finländarna återvände, 14 procent av danskarna och 10 procent av norm-
ännen. Den svenska statistiken ger f.n. ingen information om dessa per-
soners sysselsättningssituation. Detsamma gäller för alla andra som flyt-
tar från Sverige. SCB har i sitt förslag till gränsregional statistik mellan 
de berörda länderna föreslagit ett utökat samarbete för att möjliggöra 
tillgång på sådan statistikinformation. 
 



  

Bilaga 1 

Metoden att skapa lokala arbetsmarknader (LA) 

Indelningen i lokala arbetsmarknader bygger på statistik om arbetspend-
ling. Arbetspendling uppstår enligt SCB:s definition om en person bor i 
en kommun och arbetar i en annan d.v.s. pendling sker över kommun-
gräns. Källa för statistiken är SCB:s registerbaserade arbetsmarknadssta-
tistik (RAMS)3. Processen med att skapa LA sker genom att först be-
stämma förekomsten av lokala centra och därefter avgöra till vilket lokalt 
centrum övriga d.v.s. osjälvständiga kommuner ska föras. Det finns även 
ett tredje steg som innebär att urskilja flerkärniga lokala arbetsmarknader. 

Kontaktpersoner: Henrik Alfredson; e-post: henrik.alfredson@scb.se 
Håkan Sjöberg; e-post: hakan.sjoberg@scb.se 

Steg 1: Bestämning av lokala centra 

I steg 1 bestäms de kommuner som är självständiga och därmed utgör 
lokala centra. För att en kommun ska klassas som självständig, d.v.s. som 
ett lokalt centrum, måste två villkor vara uppfyllda: 

Villkor 1: Andelen utpendlare totalt i ett lokalt centrum ska vara 
mindre än 20 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i det lokala 
centrat (p1). I exemplet i figur 1 är p1 = 15 % d.v.s. 6,5 % + 5,5 % + 3 %. 

Villkor 2: Den största pendlingsströmmen till en enskild kommun från 
ett lokalt centrum ska vara mindre än 7,5 procent av totala antalet för-
värvsarbetande i det lokala centrat (p2). I exemplet nedan är p2 = 6,5 % 
d.v.s. den största pendlingsströmmen går till kommun B och den omfattar 
6,5% av samtliga förvärvsarbetande som bor i det lokala centrat A. 
 
 Kommun A P2=6,5 % 

 85 % bor och Kommun B 
 arbetar i kommunen 
 

  5,5 % 

 3 % 

 

 Kommun D Kommun C 

 
Figur 1 Villkor för ett lokalt centrum 

                                                 
3 Du kan läsa mer om RAMS under adressen http://www.scb.se/rams  

mailto:henrik.alfredson@scb.se
mailto:hakan.sjoberg@scb.se
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Steg 2: Bestämning till vilket lokalt centrum övriga d.v.s. osjälvständiga 
kommuner ska föras 

I steg 2 bestäms till vilket lokalt centrum de osjälvständiga kommunerna 
ska föras. Huvudregeln är att den osjälvständiga kommunen förs till den 
kommun till vilken den största pendlingsströmmen är riktad. Kopplingen 
av osjälvständiga kommuner till regionala centra görs genom att kommu-
nerna klassas efter karaktären på hur deras utpendling ser ut: 
Typ 11 utgörs av lokalt centrum d.v.s. p1<20% och p2 <7,5 %. 
Typ 20 utgörs av kommun som har sin största utpendling till ett lokalt 
centrum (Typ 11-kommun) 
Typ 30 utgörs av kommun som har sin största utpendling till en typ 20-
kommun 
Typ 50 utgörs av kommun som har sin största utpendling till en typ 30-
kommun. 

 
Figur 2. Exempel på kommuntyper i en lokal arbetsmarknad 
 

Figur 2 förklarar sambanden mellan de olika kommuntyperna. I den loka-
la arbetsmarknaden finns förutom ett lokalt centrum (typ11) två osjälv-
ständiga kommuner av typ 20 som har sin största utpendling till det loka-
la centrat. Dessutom finns en osjälvständig kommun av typ 30 som har 
sin största utpendling till en av kommunerna av typ 20. Kommunen av 
typ 50 har sin största utpendling till en typ 30 kommun. Trots detta förs 
typ 50-kommunen till typ 11-kommunens lokala arbetsmarknad. Det 
senare är en förändring jämfört med tidigare regel för typ 50-kommuner. 
Denna sade att typ 50-kommunen skulle knytas till den kommun som 
hade den näst största pendlingsströmmen. I och med att vi börjat avgränsa 
flerkärniga lokala arbetsmarknader känns det naturligare att lägga typ 50-
kommuner till den kommun till vilken den största utpendlingen sker. 
 
 

11 
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Figur 3. Exempel på gemensamt lokalt centrum 
 

I figur 3 finns två kommuner som var och en för sig inte bildar ett lokalt 
centrum (typ 11) enligt angivna kriterier. Exempelvis är p1 i båda fallen 
> 20 %. De har dock de största utpendlingsströmmarna till varandra. Des-
sa två kommuner bildar då gemensamt ett lokalt centrum. Stock-
holm/Solna och Nyköping/Oxelösund är exempel sådana LA. 

Steg 3. Bestämning av flerkärniga lokala arbetsmarknader 

Vissa lokala arbetsmarknader har en mer komplicerad struktur än andra på 
det sättet att det finns fler kommuner än det lokala centrat som har andra 
kommuner knutna till sig via pendling. Inom exempelvis Stockholms loka-
la arbetsmarknad utgör Stockholm/ Solna, Uppsala och Södertälje kommu-
ner sådana egna kärnor för inpendling från omgivande kommuner. 
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Figur 4. Flerkärniga lokala arbetsmarknader 
 

I figur 4 finns en kommun som utgör ett lokalt centrum (typ 11) och fem 
osjälvständiga kommuner av typ 20. Två av de fem typ 20-kommunerna 
har själva kommuner av typ 30 eller 50 knutna till sig. Inom LA 3 kan nu 
tre grupper av kommuner urskiljas med utgångspunkt från pendlings-
mönstret. De tre kärnorna i den lokala arbetsmarknaden utgörs av typ 11-
kommunen och de två typ 20-kommunerna med benämningen b res-
pektive c. 
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11 
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Tabell 1a Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004 
 

 Totalt antal danska  
arbetspendlare 

Därav till 

Ålder           Finland1       Norge       Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla 
åldrar 5 133 3 232 1 901 - - - 3 303 2 114 1 189 1 830 1 118 712 
15–19 96 35 61 - - - 73 24 49 23 11 12 
20–24 1 204 446 758 - - - 900 318 582 304 128 176 
25–54 3 123 2 215 908 - - - 1 953 1 474 479 1 170 741 429 
55–64 565 418 147 - - - 290 228 62 275 190 85 
65– 145 118 27 - - - 87 70 17 58 48 10 

1Uppgift om antalet danska arbetspendlare i Finland finns ej. 

Tabell 1aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön 
 

 Procentuell förändring av 
danska arbetspendlare 

Därav till 

Ålder           Finland1        Norge    Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla 
åldrar 7,4 2,4 17,1 - - - -2,0 -6,0 6,2 29,8 41,3 23,4 
15–19 12,9 29,6 5,2 - - - -5,2 -4,0 -5,8 187,5 100,0 450,0 
20–24 3,4 -4,3 8,6 - - - -4,5 -15,2 2,6 36,9 34,4 40,7 
25–54 3,1 -2,7 20,4 - - - -6,6 -10,2 6,7 24,5 40,7 16,7 
55–64 32,9 28,2 48,5 - - - 34,3 31,8 44,2 31,6 51,8 24,2 
65– 93,3 96,7 80,0 - - - 97,7 100,0 88,9 87,1 66,7 92,0 

1Uppgift om antalet danska arbetspendlare i Finland finns ej. 

Tabell 1b Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004 
 

Totalt antal finska  
arbetspendlare 

Därav till 

Ålder           Danmark1        Norge    Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla 
åldrar 5 390 2 964 2 426 - - - 1 606 1 049 557 3 784 1 915 1 869 
15–19 225 88 137 - - - 45 18 27 180 70 110 
20–24 947 369 578 - - - 249 127 122 698 242 456 
25–54 3 586 2 090 1 496 - - - 1 138 774 364 2 448 1 316 1 132 
55–64 557 369 188 - - - 165 122 43 392 247 145 
65– 75 48 27 - - - 9 8 1 66 40 26 

1Uppgift om antalet finska arbetspendlare i Danmark finns ej. 
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Tabell 1bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön 
 

Procentuell förändring av 
finska arbetspendlare 

Därav till 

Ålder           Danmark1        Norge2    Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla åldrar 49,9 57,6 43,0 - - - - - - 49,9 57,6 43,0 
15–19 65,1 69,2 59,1 - - - - - - 65,1 69,2 59,1 
20–24 60,5 65,2 52,2 - - - - - - 60,5 65,2 52,2 
25–54 45,0 53,4 38,5 - - - - - - 45,0 53,4 38,5 
55–64 51,9 57,6 48,8 - - - - - - 51,9 57,6 48,8 
65– 88,6 73,3 100,0 - - - - - - 88,6 73,3 100,0 

1Uppgift om antalet finska arbetspendlare i Danmark finns ej.  2  Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga 
förändringstal finns för 2001 

Tabell 1c Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004 
 

Totalt antal norska  
arbetspendlare 

Därav till 

Ålder         Danmark       Finland     Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla åldrar 2 432 1 377 1 055 494 297 197 214 115 99 1 724 965 759 
15–19 269 127 142 12 2 10 5 2 3 252 123 129 
20–24 499 215 284 110 45 65 41 17 24 348 153 195 
25–54 1 438 871 567 347 231 116 152 86 66 939 554 385 
55–64 180 127 53 19 13 6 10 6 4 151 108 43 
65– 46 37 9 6 6 0 6 4 2 34 27 7 

Tabell 1cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön 
 

Procentuell förändring av 
norska arbetspendlare 

Därav till 

Ålder        Danmark       Finland1   Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla åldrar 5,7 2,3 10,6 -38,1 -41,5 -32,1 - - - 32,6 32,9 32,2 
15–19 26,3 56,3 7,8 -29,4 -50,0 -23,1 - - - 31,3 61,8 11,2 
20–24 24,5 26,9 22,6 -3,5 2,3 -7,1 - - - 37,0 36,6 37,3 
25–54 -2,6 -7,6 6,6 -42,0 -43,1 -39,6 - - - 30,1 24,8 38,5 
55–64 0,0 -3,2 8,9 -69,8 -72,9 -60,0 - - - 41,1 40,3 43,3 
65– 29,0 43,5 -12,5 0,0 0,0 .. - - - 36,0 58,8 -12,5 

1Förändring av antalet norska arbetspendlare till Finland går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001. 

Tabell 1d Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004 
 

Totalt antal svenska  
arbetspendlare 

Därav till 

Ålder      Danmark  Finland     Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla 
åldrar 24 072 16 334 7 738 8 496 5 529 2 967 2 360 1 308 1 052 13 216 9 497 3 719 
15–19 629 282 347 107 45 62 125 44 81 397 193 204 
20–24 4 648 2 325 2 323 1 014 521 493 702 277 425 2 932 1 527 1 405 
25–54 16 334 11 884 4 450 6 698 4 511 2 187 1306 831 475 8 330 6 542 1 788 
55–64 2 168 1 638 530 630 418 212 167 121 46 1 371 1 099 272 
65– 293 205 88 47 34 13 60 35 25 186 136 50 
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Tabell 1dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön 

Procentuell förändring av 
svenska arbetspendlare 

Därav till 

Ålder        Danmark    Finland    Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla 
åldrar 23,0 18,6 33,5 83,3 80,2 89,2 47,6 49,9 45,8 -0,9 -3,2 5,5 
15–19 -24,1 -29,5 -19,1 72,6 50,0 93,8 -3,1 0,0 -8,3 -37,8 -40,1 -35,4 
20–24 15,8 7,3 25,7 121,4 100,4 149,0 58,1 56,3 61,0 -5,8 -12,0 2,0 
25–54 25,8 20,9 41,1 81,8 83,4 78,4 45,1 56,8 39,2 -0,8 -3,5 10,1 
55–64 39,9 33,0 66,7 55,9 40,7 98,1 70,4 35,3 89,1 30,8 26,2 53,7 
65– 53,4 42,4 87,2 74,1 54,5 160,0 114,3 108,3 118,8 36,8 28,3 66,7 

Tabell 2a Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004 

Totalt antal danska 
arbetspendlare 

Därav till 

Födelseregion          Finland1    Norge    Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla födelse-
regioner 5 133 3 232 1 901 - - - 3 303 2 114 1 189 1 830 1 118 712 
Danmark 2 741 2 080 661 - - - 1 806 1419 387 935 661 274 
Finland 15 6 9 - - - 4 1 3 11 5 6 
Norge 1 272 548 724 - - - 1 247 529 718 25 19 6 
Sverige 689 316 373 - - - 28 14 14 661 302 359 
Island 16 12 4 - - - 11 9 2 5 3 2 
Övriga EU25 136 93 43 - - - 61 46 15 75 47 28 
Övriga Europa 33 18 15 - - - 10 4 6 23 14 9 
Övriga Världen 231 159 72 - - - 136 92 44 95 67 28 

1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 

Tabell 2aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön 

Procentuell förändring av 
danska arbetspendlare 

Därav till 

Födelseregion          Finland1   Norge  Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla födelse-
regioner 7,4 2,4 17,1 - - - -2,0 -6,0 6,2 29,8 23,4 41,3 
Danmark 1,2 -0,3 6,1 - - - -10,7 -10,4 -11,8 36,3 31,7 48,9 
Finland 25,0 0,0 50,0 - - - 300,0 .. 200,0 0,0 -16,7 20,0 
Norge 12,3 6,2 17,3 - - - 12,4 6,4 17,3 4,2 0,0 20,0 
Sverige 16,0 -0,3 34,7 - - - -12,5 -22,2 0,0 17,6 1,0 36,5 
Island 23,1 20,0 33,3 - - - 22,2 12,5 100,0 25,0 50,0 0,0 
Övriga EU25 38,8 22,4 95,5 - - - 15,1 2,2 87,5 66,7 51,6 100,0 
Övriga Europa 33,3 6,3 87,5 - - - -10,0 -57,1 100,0 64,3 55,6 80,0 
Övriga Världen 18,4 25,0 5,9 - - - 3,8 3,3 4,8 48,4 76,3 7,7 

1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 
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Tabell 2b Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004 

Totalt antal finska arbetspendlare Därav till 

Födelseregion       Danmark1   Norge   Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla födelse-
regioner 4 936 2 676 2 260 - - - 1 152 761 391 3 784 1 915 1 869 
Danmark 7 6 1 - - - 3 2 1 4 4 0 
Finland 4 328 2 314 2 014 - - - 1 055 700 355 3 273 1 614 1 659 
Norge 45 27 18 - - - 39 23 16 6 4 2 
Sverige 436 256 180 - - - 29 20 9 407 236 171 
Island 1 1 0 - - - 0 0 0 1 1 0 
Övriga EU25 55 39 16 - - - 15 11 4 40 28 12 
Övriga Europa 5 3 2 - - - 2 2 0 3 1 2 
Övriga Världen 59 30 29 - - - 9 3 6 50 27 23 

 

Tabell 2bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön 

Procentuell förändring av  
finska arbetspendlare 

Därav till 

Födelseregion        Danmark1      Norge2  Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla födelse-
regioner 49,9 43,0 57,6 - - - - - - 49,9 43,0 57,6 
Danmark 33,3 100,0 -100,0 - - - - - - 33,3 100,0 -100,0 
Finland 48,3 43,7 53,0 - - - - - - 48,3 43,7 53,0 
Norge 20,0 0,0 100,0 - - - - - - 20,0 0,0 100,0 
Sverige 52,4 34,9 85,9 - - - - - - 52,4 34,9 85,9 
Island 0,0 0,0 .. - - - - - - 0,0 0,0 .. 
Övriga EU25 344,4 211,1 .. - - - - - - 344,4 211,1 .. 
Övriga Europa -70,0 -85,7 -33,3 - - - - - - -70,0 -85,7 -33,3 
Övriga Världen 117,4 50,0 360,0 - - - - - - 117,4 50,0 360,0 

1Uppgift om finska arbetspendlare i Danmark finns ej. 2Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga uppgifter 
finns för 2001. 

Tabell 2c Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004 

 Totalt antal norska arbetspendlare Därav till 

Födelseregion      Danmark   Finland Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla födelse-
regioner 2 432 1 377 1 055 494 297 197 214 115 99 1 724 965 759 
Danmark 193 115 78 185 112 73 0 0 0 8 3 5 
Finland 185 93 92 0 0 0 165 80 85 20 13 7 
Norge 1 268 738 530 262 152 110 33 23 10 973 563 410 
Sverige 597 302 295 9 2 7 7 5 2 581 295 286 
Island 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Övriga EU25 45 35 10 13 13 0 3 2 1 29 20 9 
Övriga Europa 59 32 27 1 0 1 1 1 0 57 31 26 
Övriga Världen 84 61 23 24 18 6 5 4 1 55 39 16 
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Tabell 2cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön 

Procentuell förändring av 
norska arbetspendlare 

Därav till 

Födelseregion         Danmark        Finland1   Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla födelse-
regioner 5,7 2,3 10,6 -38,1 -41,5 -32,1 - - - 32,6 32,9 32,2 
Danmark -48,5 -50,9 -44,7 -49,5 -50,9 -47,1 - - - -11,1 -50,0 66,7 
Finland -4,8 8,3 -22,2 -100,0 -100,0 .. - - - 0,0 18,2 -22,2 
Norge 21,7 18,8 25,9 -19,1 -26,9 -5,2 - - - 40,8 42,9 38,0 
Sverige 11,3 5,3 18,1 -76,9 -92,3 -46,2 - - - 18,3 15,2 21,7 
Island -75,0 -66,7 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 - - - .. .. .. 
Övriga EU25 -14,3 -10,8 -25,0 -55,2 -38,1 -100,0 - - - 45,0 25,0 125,0 
Övriga Europa 107,1 82,4 145,5 .. .. .. - - - 103,6 82,4 136,4 
Övriga Världen 3,9 21,3 -24,1 -31,4 -14,3 -57,1 - - - 34,1 50,0 6,7 

1Förändring av antalet norska arbetspendlare till Finland går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001. 

Tabell 2d Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004 
 

Totalt antal svenska  
arbetspendlare 

Därav till 

Födelseregion        Danmark    Finland       Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla födelse-
regioner 24 072 16 334 7 738 8496 5529 2967 2360 1308 1052 13 216 9 497 3 719 
Danmark 4 085 2 791 1 294 3977 2706 1271 2 1 1 106 84 22 
Finland 2 141 1 223 918 55 29 26 1822 973 849 264 221 43 
Norge 2 505 1 612 893 100 60 40 3 3 0 2 402 1549 853 
Sverige 13 329 9 315 4 014 3182 1939 1243 442 275 167 9 705 7101 2604 
Island 43 33 10 25 18 7 0 0 0 18 15 3 
Övriga EU25 453 322 131 240 175 65 24 17 7 189 130 59 
Övriga Europa 409 286 123 287 188 99 10 5 5 112 93 19 
Övriga Världen 1 107 752 355 630 414 216 57 34 23 420 304 116 

Tabell 2dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön 

Procentuell förändring av 
svenska arbetspendlare 

Därav till 

Födelseregion        Danmark     Finland   Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla födelse-
regioner 23,0 18,6 33,5 83,3 80,2 89,2 47,6 45,8 49,9 -0,9 -3,2 5,5 
Danmark 109,9 103,6 125,0 115,3 109,3 129,4 0,0 -50,0 .. 9,3 10,5 4,8 
Finland 33,4 26,6 43,7 22,2 0,0 62,5 41,2 39,0 43,9 -2,2 -6,8 30,3 
Norge 12,3 10,6 15,4 75,4 57,9 110,5 -70,0 -57,1 -100,0 11,0 9,7 13,4 
Sverige 5,2 1,7 14,4 37,6 34,7 42,5 75,4 74,1 77,7 -3,9 -6,1 2,4 
Island 19,4 26,9 0,0 108,3 157,1 40,0 -100,0 -100,0 .. -21,7 -16,7 -40,0 
Övriga EU25 43,2 35,1 67,9 66,7 59,1 91,2 100,0 88,9 133,3 18,0 9,2 43,9 
Övriga Europa 167,3 125,2 373,1 441,5 382,1 607,1 0,0 -28,6 66,7 24,4 14,8 111,1 
Övriga Världen 79,8 74,2 92,9 279,5 269,6 300,0 159,1 161,5 155,6 -1,9 -1,0 -4,1 
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Tabell 3a Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004 
 

Totalt antal danska  
arbetspendlare 

Därav till 

Utbildningsnivå          Finland1        Norge      Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla utbildningsnivåer 5 133 3 232 1 901 - - - 3 303 2 114 1 189 1 830 1 118 712 
Förgymnasial utbildning  
(ISCED 1+2) 646 518 128 - - - 425 366 59 221 152 69 
Gymnasial utbildning,  
högst 3 år (ISCED 3+4) 1 713 1 162 551 - - - 1 046 790 256 667 372 295 
Eftergymnasial utbildning 
inkl. 4-årig gymnasial 
(ISCED 5-7) 1 524 989 535 - - - 730 490 240 794 499 295 
Okänd utbildningsnivå 1 250 563 687 - - - 1 102 468 634 148 95 53 

1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 

Tabell 3aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön 
 

Procentuell förändring av 
danska arbetspendlare 

Därav till 

Utbildningsnivå           Finland1   Norge Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla utbildningsnivåer 7,4 2,4 17,1 - - - -2,0 -6,0 6,2 29,8 41,3 23,4 
Förgymnasial utbildning 
(ISCED 1+2) 46,8 41,1 58,8 - - - 5,5 11,9 -22,4 36,4 32,7 38,2 
Gymnasial utbildning,  
högst 3 år (ISCED 3+4) 14,3 18,5 0,0 - - - -24,5 -25,8 -20,0 119,4 247,1 69,9 
Eftergymnasial utbildning 
inkl. 4-årig gymnasial 
(ISCED 5-7) 1,4 -9,5 36,0 - - - 18,9 18,9 18,8 87,3 118,5 72,7 
Okänd utbildningsnivå -15,9 -23,2 -8,9 - - - 14,0 5,2 21,5 -71,5 -77,2 -67,0 

1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 

Tabell 3b Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004 
 

Totalt antal finska  
arbetspendlare 

Därav till 

Utbildningsnivå       Danmark1       Norge        Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla utbildningsnivåer 5 390 2 964 2 426 - - - 1 606 1 049 557 3 784 1 915 1 869 
Förgymnasial utbildning 
(ISCED 1+2)2 - - - - - - - - - - - - 
Gymnasial utbildning, 
högst 3 år (ISCED 3+4) 2 569 1 397 1 172 - - - 773 535 238 1 796 862 934 
Eftergymnasial utbildning 
inkl. 4-årig gymnasial 
(ISCED 5-7) 1 448 678 770 - - - 457 218 239 991 460 531 
Okänd utbildningsnivå 1 373 889 484 - - - 376 296 80 997 593 404 

1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 2I Finland kan förgymnasial utbildning inte särskiljas från okänd utbildning 
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Tabell 3bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön 
 

Procentuell förändring av 
finska arbetspendlare 

Därav till 

Utbildningsnivå      Danmark1      Norge2      Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla utbildningsnivåer 49,9 43,0 57,6 - - - - - - 49,9 43,0 57,6 
Förgymnasial utbildning 
 (ISCED 1+2)3 - - - - - - - - - - - - 
Gymnasial utbildning, högst 3 
år (ISCED 3+4) 70,9 61,4 80,7 - - - - - - 70,9 61,4 80,7 
Eftergymnasial utbildning inkl.  
4-årig gymnasial (ISCED 5-7) 34,5 -3,2 102,7 - - - - - - 34,5 -3,2 102,7 
Okänd utbildningsnivå 35,3 79,7 -0,7 - - - - - - 35,3 79,7 – 0,7 

1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 2Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001.  
3I Finland kan förgymnasial utbildning inte särskiljas från okänd utbildning. 

Tabell 3c Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004 

Totalt antal norska arbetspendlare Därav till 

Utbildningsnivå       Danmark     Finland     Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla utbildningsnivåer 2 432 1 377 1 055 494 297 197 214 115 99 1 724 965 759 
Förgymnasial utbildning   
(ISCED 1+2) 208 131 77 15 12 3 6 5 1 187 114 73 
Gymnasial utbildning, högst 3 
år (ISCED 3+4) 1 122 619 503 156 99 57 27 15 12 939 505 434 
Eftergymnasial utbildning inkl. 
4-årig gymnasial (ISCED 5-7) 537 311 226 86 51 35 33 18 15 418 242 176 
Okänd utbildningsnivå 565 316 249 237 135 102 148 77 71 180 104 76 

Tabell 3cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön 
 

Procentuell förändring av 
norska arbetspendlare 

Därav till 

Utbildningsnivå       Danmark      Finland1    Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla utbildningsnivåer 5,7 2,3 10,6 -38,1 -41,5 -32,1 - - - 32,6 32,9 32,2 
Förgymnasial utbildning  
(ISCED 1+2) 41,2 33,8 52,9 -31,8 -29,4 -40,0 - - - 8,1 16,3 -2,7 
Gymnasial utbildning, högst  
3 år (ISCED 3+4) 3,6 9,6 -5,0 43,1 22,2 103,6 - - - 27,2 30,2 24,0 
Eftergymnasial utbildning inkl. 
4-årig gymnasial (ISCED 5-7) 29,3 28,8 29,9 38,7 34,2 45,8 - - - 41,7 33,7 54,4 
Okänd utbildningsnivå -40,3 -44,5 -33,6 -60,8 -63,7 -56,2 - - - 91,5 76,3 117,1 

1Förändring av antalet norska arbetspendlare till Finland går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001. 
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Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004 
 

Totalt antal svenska  
arbetspendlare 

Därav till 

Utbildningsnivå         Danmark       Finland       Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla utbildningsnivåer 24 072 16 334 7 738 8 496 5 529 2 967 2 360 1 308 1 052 13 216 9 497 3 719 
Förgymnasial utbildning 
(ISCED 1+2) 2 384 1 0892 492 563 384 179 219 150 69 1 602 1 358 244 
Gymnasial utbildning, 
högst 3 år (ISCED 3+4) 11 331 8100 3 231 3 207 2 044 1 163 542 358 184 7 582 5 698 1 884 
Eftergymnasial utbildning 
inkl. 4-årig gymnasial 
(ISCED 5–7) 7 749 4597 3 152 3 727 2 398 1 329 963 430 533 3 059 1 769 1 290 
Okänd utbildningsnivå 2 608 1 745 863 999 703 296 636 370 266 973 672 301 

Tabell 3dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön 

Procentuell förändring av 
svenska arbetspendlare 

Därav till 

Utbildningsnivå          Danmark    Finland    Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla utbildningsnivåer 23,0 18,6 33,5 83,3 80,2 89,2 47,6 45,8 49,9 -0,9 -3,2 5,5 
Förgymnasial tbildning  (ISCED 
1+2) 0,0 -0,3 1,0 44,1 39,2 56,3 103,6 95,5 110,7 -10,6 -8,7 -19,5 
Gymnasial utbildning, högst 3 
år (ISCED 3+4) 6,5 2,8 17,1 49,6 48,4 51,5 7,4 10,3 1,5 -3,3 -5,9 5,4 
Eftergymnasial utbildning inkl. 
4-årig gymnasial (ISCED 5-7) 49,0 46,1 53,5 84,4 79,3 94,2 30,9 39,3 17,2 14,7 13,1 17,1 
Okänd utbildningsnivå 59,3 60,7 56,5 163,2 151,0 197,7 25,2 30,3 18,8 -6,4 -4,8 -9,6 

 

Tabell 4a Antal danska arbetspendlare efter sektor och kön 
 

Totalt antal danska  
arbetspendlare 

Därav till 

Sektor        Finland1       Norge         Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla sektorer 5 133 3 232 1 901 - - - 3 303 2 114 1 189 1 830 1 118 712 
Offentlig förvaltning och service 1 139 537 602 - - - 647 284 363 492 253 239 
Offentligt ägda företag och 
organisationer 175 99 76 - - - 68 44 24 107 55 52 
Näringslivet exkl. off. bolag o 
organisationer 3 819 2 596 1 223 - - - 2 588 1786 802 1 231 810 421 

1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 
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Tabell 4aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön 
 

Procentuell förändring av antal 
danska arbetspendlare 

Därav till 

Sektor            Finland1    Norge   Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla sektorer 7,4 2,4 17,1 - - - -2,0 -6,0 6,2 29,8 23,4 41,3 
Offentlig förvaltning och 
service 3,0 -1,5 14,1 - - - 11,4 22,4 4,0 50,9 36,8 69,5 
Offentligt ägda företag 
och organisationer 25,6 28,8 22,9 - - - -6,8 -4,3 -11,1 17,6 -1,8 48,6 
Näringslivet exkl. off. 
bolag o organisationer 6,7 -2,9 22,6 - - - -4,7 -9,4 7,8 24,0 21,8 28,4 

1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 

Tabell 4b Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004 
 

Totalt antal finska  
arbetspendlare 

Därav till 

Sektor        Danmark1          Norge    Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla sektorer 5 390 2 964 2 426 - - - 1 606 1 049 557 3 784 1 915 1 869 
Offentlig förvaltning och 
service 1 133 259 874 - - - 369 96 273 764 163 601 
Offentligt ägda företag 
och organisationer 104 62 42 - - - 19 13 6 85 49 36 
Näringslivet exkl. off. 
bolag o organisationer 4 153 2 643 1 510 - - - 1 218 940 278 2 935 1 703 1 232 

1Uppgift om finska arbetspendlare i Danmark finns ej. 

Tabell 4bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön 
 

Procentuell förändring av antal 
finska arbetspendlare 

Därav till 

Sektor            Danmark1        Norge2    Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla sektorer 49,9 43,0 57,6 - - - - - - 49,9 43,0 57,6 
Offentlig förvaltning och 
service 43,3 31,5 46,9 - - - - - - 43,3 31,5 46,9 
Offentligt ägda företag 
och organisationer3 - - - - - - - - - - - - 
Näringslivet exkl. off. 
bolag o organisationer 51,6 44,2 63,2 - - - - - - 51,6 44,2 63,2 

1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 2Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001. 
3För Finland ingår denna post i Näringslivet inkl. off.Bolag och organisationer. 
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Tabell 4c Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004 
 

Totalt antal norska  
arbetspendlare 

Därav till 

Sektor        Danmark       Finland     Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla sektorer 2 432 1 377 1 055 494 297 197 214 115 99 1 724 965 759 
Offentlig förvaltning och service 482 183 299 91 46 45 74 23 51 317 114 203 
Offentligt ägda företag och organi-
sationer 103 64 39 39 32 7 7 4 3 57 28 29 
Näringslivet exkl. off. bolag o 
organisationer 1 847 1 130 717 364 219 145 133 88 45 1 350 823 527 

Tabell 4cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön 

Procentuell förändring av 
antal norska arbetspendlare 

Därav till 

Sektor        Danmark       Finland1     Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla sektorer 5,7 2,3 10,6 -38,1 -41,5 -32,1 - - - 32,6 32,9 32,2 
Offentlig förvaltning och service -34,7 -17,9 -4,6 -57,9 -50,0 -63,7 - - - 32,6 10,7 49,3 
Offentligt ägda företag och organi-
sationer3 -10,3 -38,1 -28,0 -56,7 -52,9 -68,2 - - - 0,0 -3,4 3,6 
Näringslivet exkl. off. bolag o 
organisationer 14,6 10,6 21,3 -26,0 -37,1 0,7 - - - 34,5 38,6 28,5 

 

1Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001. 

Tabell 4d Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004 
 

Totalt antal svenska  
arbetspendlare 

Därav till 

Sektor      Danmark    Finland        Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla sektorer 24 072 16 334 7 738 8 496 5 529 2 967 2 360 1 308 1 052 13 216 9 497 3 719 
Offentlig förvaltning och 
service 3 467 1 842 1 625 1 368 648 720 1 629 987 642 470 207 263 
Offentligt ägda företag 
och organisationer 1 390 753 637 761 500 261 568 211 357 61 42 19 
Näringslivet exkl. off. 
bolag o organisationer 19 215 13 739 5 476 6 367 4 381 1 986 163 110 53 12 685 9 248 3 437 

Tabell 4dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön 

Procentuell förändring av  
antal svenska arbetspendlare 

Därav till 

Sektor      Danmark  Finland    Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla sektorer 23,0 18,6 33,5 83,3 80,2 89,2 47,6 45,8 49,9 -0,9 -3,2 5,5 
Offentlig förvaltning och 
service -2,3 2,9 -6,1 79,3 78,0 80,5 100,7 145,3 81,2 -74,8 -64,7 -68,4 
Offentligt ägda företag 
och organisationer1 -15,7 -12,6 -21,1 3,8 14,9 -12,4 .. .. .. -66,8 -77,3 -66,7 
Näringslivet exkl. off. 
bolag o organisationer 29,2 21,5 52,5 102,8 93,1 128,0 36,2 35,3 37,6 8,6 2,3 30,3 

 

1För Finland ingår denna post i Näringslivet inkl. off.Bolag och organisationer. 



 Nordisk Pendlingskarta 81 

Tabell 5a Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004 

Totalt antal danska  
arbetspendlare 

Därav till 

Näringsgren        Finland1   Norge   Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla näringsgrenar 5 133 3 232 1 901 - - - 3 303 2 114 1 189 1 830 1 118 712 
A - Jordbruk, jakt o 
skogsbruk 64 38 26 - - - 45 24 21 19 14 5 
B - Fiske 19 18 1 - - - 19 18 1 0 0 0 
C - Utvinning av 
mineral 235 230 5 - - - 234 229 5 1 1 0 
D - Tillverkning 384 284 100 - - - 208 149 59 176 135 41 
E - El-, gas-, värme- 
och vattenförsörjning 8 4 4 - - - 4 1 3 4 3 1 
F - Byggverksamhet 553 536 17 - - - 519 506 13 34 30 4 
G - Parti- o detaljhan-
del 474 239 235 - - - 282 118 164 192 121 71 
H – Hotell- och 
restaurangverksamhet 377 138 239 - - - 324 116 208 53 22 31 
I - Transport, maga-
sinering o kommuni-
kation 402 303 99 - - - 163 122 41 239 181 58 
J - Finansiell verks. 59 41 18 - - - 26 14 12 33 27 6 
K - Fastighets- o 
uthyrningsverksam-
het, företagstjänster 858 600 258 - - - 531 390 141 327 210 117 
L - Offentlig förvalt-
ning o försvar 432 178 254 - - - 382 156 226 50 22 28 
M - Utbildning 222 112 110 - - - 58 34 24 164 78 86 
N -Hälso- och sjuk-
vård, sociala tjänster; 
veterinärverksamhet 667 302 365 - - - 337 146 191 330 156 174 
O - Andra samhälleli-
ga och personliga 
tjänster 318 165 153 - - - 119 54 65 199 111 88 
P - Hushållens verks. 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
Q - Verksamhet vid 
internationella org. 
utländsk ambassad
 2 2 0 - - - 0 0 0 2 2 0 
Okänd näringsgren 59 42 17 - - - 52 37 15 7 5 2 

1 Uppgift om antalet danska arbetspendlare i Finland finns ej. 
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Tabell 5aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön 

Procentuell förändring av 
danska arbetspendlare 

Därav till 

Näringsgren/Land           Finland1    Norge     Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla näringsgrenar 7,4 2,4 17,1 - - - -2,0 -6,0 6,2 29,8 23,4 41,3 
A - Jordbruk, jakt o 
skogsbruk 33,3 35,7 30,0 - - - 18,4 14,3 23,5 90,0 100,0 66,7 
B - Fiske 0,0 0,0   0,0 - - - .. 0,0 0,0 .. .. .. 
C - Utvinning av mineral -39,3 -39,0 -50,0 - - - -39,4 -39,1 -50,0 0,0 0,0 .. 
D - Tillverkning -13,1 -19,8 13,6 - - - -26,5 -37,1 28,3 10,7 15,4 -2,4 
E - El-, gas-, värme- och 
vattenförsörjning 166,7 300,0 100,0 - - - 300,0 .. 200,0 100,0 200,0 0,0 
F – Byggverksamhet 13,1 11,2 142,9 - - - 12,1 10,5 160,0 30,8 25,0 100,0 
G - Parti- o detaljhandel 3,0 -8,8 18,7 - - - -4,4 -23,9 17,1 16,4 13,1 22,4 
H – Hotell- och restau-
rangverksamhet 8,0 23,2 0,8 - - - 2,2 14,9 -3,7 65,6 100,0 47,6 
I - Transport, magasin-
ering o kommunikation 11,7 21,2 -10,0 - - - 21,6 41,9 -14,6 5,8 10,4 -6,5 
J - Finansiell verks. 7,3 2,5 20,0 - - - 23,8 7,7 50,0 -2,9 0,0 -14,3 
K - Fastighets- o uthyr-
ningsverksamhet, före-
tagstjänster 20,2 15,2 33,7 - - - 7,1 1,0 28,2 50,0 55,6 41,0 
L - Offentlig förvaltning o 
försvar -0,2 -3,3 2,0 - - - -5,7 -6,6 -5,0 78,6 29,4 154,5 
M - Utbildning 43,2 25,8 66,7 - - - 41,5 54,5 26,3 43,9 16,4 83,0 
N -Hälso- och sjukvård, 
sociala tjänster; veteri-
närverksamhet 41,9 46,6 38,3 - - - 38,1 71,8 20,1 46,0 28,9 65,7 
O - Andra samhälleliga 
och personliga tjänster 35,9 23,1 53,0 - - - 30,8 22,7 38,3 39,2 23,3 66,0 
P - Hushållens verks. .. .. .. - - - .. .. .. .. .. .. 
Q - Verksamhet vid 
internationella org. 
utländska ambassader 100,0 100,0 .. - - - .. .. .. 100,0 100,0 .. 
Okänd näringsgren -63,1 -56,3 -73,4 - - - -61,5 -53,8 -72,7 -72,0 -68,8 -77,8 

1 Uppgift om antalet danska arbetspendlare i Finland finns ej. 
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Tabell 5b Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004 
 

Totalt antal finska  
arbetspendlare 

Därav till 

Näringsgren/Land        Danmark1    Norge    Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla näringsgrenar 5 390 2 964 2 426 - - - 1 606 1 049 557 3 784 1 915 1 869 
A - Jordbruk, jakt o 
skogsbruk 103 91 12 - - - 21 18 3 82 73 9 
B - Fiske 8 7 1 - - - 8 7 1 0 0 0 
C - Utvinning av mineral 45 44 1 - - - 24 23 1 21 21 0 
D - Tillverkning 517 416 101 - - - 239 202 37 278 214 64 
E - El-, gas-, värme- 
och vattenförsörjning 8 7 1 - - - 5 5 0 3 2 1 
F - Byggverksamhet 514 495 19 - - - 347 339 8 167 156 11 
G - Parti- o detaljhandel 227 124 103 - - - 66 48 18 161 76 85 
H – Hotell- och restau-
rangverksamhet 228 65 163 - - - 108 38 70 120 27 93 
I - Transport, magasin-
ering o kommunikation 1 509 888 621 - - - 43 31 12 1 466 857 609 
J - Finansiell verks. 39 25 14 - - - 7 6 1 32 19 13 
K - Fastighets- o uthyr-
ningsverksamhet, 
företagstjänster 556 344 212 - - - 223 161 62 333 183 150 
L - Offentlig förvaltning 
o försvar 269 82 187 - - - 204 56 148 65 26 39 
M - Utbildning 195 69 126 - - - 35 18 17 160 51 109 
N -Hälso- och sjukvård, 
sociala tjänster; veteri-
närverksamhet 899 136 763 - - - 166 30 136 733 106 627 
O - Andra samhälleliga 
och personliga tjänster 204 125 79 - - - 50 26 24 154 99 55 
P - Hushållens verks. 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
Q - Verksamhet vid 
internationella org. 
utländska ambassader 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
Okänd näringsgren 69 46 23 - - - 60 41 19 9 5 4 

1 Uppgift om antalet finska arbetspendlare i Danmarkl finns ej. 
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Tabell 5bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön 

Procentuell förändring  
av finska arbetspendlare 

Därav till 

Näringsgren/Land           Danmark1      Norge  Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla näringsgrenar 49,9 43,0 57,6 - - - - - - 49,9 43,0 57,6 
A - Jordbruk, jakt o skogs-
bruk -11,8 -6,4 -40,0 - - - - - - -11,8 -6,4 -40,0 
B - Fiske .. .. .. - - - - - - .. .. .. 
C - Utvinning av mineral 50,0 50,0 .. - - - - - - 50,0 50,0 .. 
D - Tillverkning 1,1 -4,5 25,5 - - - - - - 1,1 -4,5 25,5 
E - El-, gas-, värme- och 
vattenförsörjning -40,0 -60,0 .. - - - - - - -40,0 

-
60,0 .. 

F - Byggverksamhet 18,4 18,2 22,2 - - - - - - 18,4 18,2 22,2 
G - Parti- o detaljhandel 67,7 18,8 165,6 - - - - - - 67,7 18,8 165,6 
H – Hotell- och restaurang-
verksamhet 69,0 22,7 89,8 - - - - - - 69,0 22,7 89,8 
I - Transport, magasin-
ering o kommunikation 108,8 95,7 130,7 - - - - - - 108,8 95,7 130,7 
J - Finansiell verks. 3,2 26,7 -18,8 - - - - - - 3,2 26,7 -18,8 
K - Fastighets- o uthyr-
ningsverksamhet, företags-
tjänster 31,1 45,2 17,2 - - - - - - 31,1 45,2 17,2 
L - Offentlig förvaltning o 
försvar 38,3 13,0 62,5 - - - - - - 38,3 13,0 62,5 
M - Utbildning 39,1 10,9 58,0 - - - - - - 39,1 10,9 58,0 
N -Hälso- och sjukvård, 
sociala tjänster; veterinär-
verksamhet 26,6 23,3 27,2 - - - - - - 26,6 23,3 27,2 
O - Andra samhälleliga och 
personliga tjänster 67,4 70,7 61,8 - - - - - - 67,4 70,7 61,8 
P - Hushållens verks. .. .. .. - - - - - - .. .. .. 
Q - Verksamhet vid interna-
tionella org. utländsk 
ambassad .. .. .. - - - - - - .. .. .. 

Okänd näringsgren -10,0 -37,5 100,0 - - - - - - -10,0 -37,5 100,0 

1 Uppgift om antalet finska arbetspendlare i Danmark finns ej. 
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Tabell 5c Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004 

Totalt antal norska  
arbetspendlare 

Därav till 

Näringsgren/Land       Danmark    Finland   Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla näringsgrenar 2 432 1 377 1 055 494 297 197 214 115 99 1 724 965 759 
A - Jordbruk, jakt o skogs-
bruk 24 14 10 4 1 3 0 0 0 20 13 7 
B - Fiske 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
C - Utvinning av mineral 5 4 1 2 2 0 0 0 0 3 2 1 
D - Tillverkning 194 151 43 24 19 5 20 15 5 150 117 33 
E - El-, gas-, värme- och 
vattenförsörjning 7 5 2 0 0 0 0 0 0 7 5 2 
F - Byggverksamhet 66 61 5 20 19 1 13 13 0 33 29 4 
G - Parti- o detaljhandel 601 309 292 35 20 15 14 10 4 552 279 273 
H – Hotell- och restau-
rangverksamhet 166 88 78 46 22 24 10 4 6 110 62 48 
I - Transport, magasin-
ering o kommunikation 345 256 89 157 104 53 16 13 3 172 139 33 
J - Finansiell verks. 33 19 14 9 6 3 7 3 4 17 10 7 
K - Fastighets- o uthyr-
ningsverksamhet, före-
tagstjänster 312 192 120 85 47 38 32 17 15 195 128 67 
L - Offentlig förvaltning o 
försvar 78 40 38 15 14 1 11 4 7 52 22 30 
M - Utbildning 137 63 74 23 12 11 22 14 8 92 37 55 
N -Hälso- och sjukvård, 
sociala tjänster; veterinär-
verksamhet 302 78 224 46 13 33 39 3 36 217 62 155 
O - Andra samhälleliga 
och personliga tjänster 152 90 62 27 17 10 24 15 9 101 58 43 
P - Hushållens verks. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Q - Verksamhet vid 
internationella org. ut-
ländska ambassader 6 4 2 0 0 0 6 4 2 0 0 0 
Okänd näringsgren 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 
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Tabell 5cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön 

Procentuell förändring av 
norska arbetspendlare 

Därav till 

Näringsgren/Land           Danmark   Finland    Sverige 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla näringsgrenar 5,7 2,3 10,6 -38,1 -41,5 -32,1 - - - 32,6 32,9 32,2 
A - Jordbruk, jakt o skogsbruk -4,0 -33,3 150,0 -69,2 -88,9 -25,0 - - - 66,7 8,3 .. 
B - Fiske -80,0 -80,0 .. -80,0 -80,0 .. - - - .. .. .. 
C - Utvinning av mineral 400,0 300,0 .. 100,0 100,0 .. - - - .. .. .. 
D - Tillverkning 0,0 2,3 -7,3 -51,0 -40,6 -70,6 - - - 20,0 15,8 37,5 
E - El-, gas-, värme- och vatten-
försörjning 75,0 25,0 .. .. .. .. - - - 75,0 25,0 .. 
F - Byggverksamhet -11,7 -14,3 25,0 -28,6 -29,6 0,0 - - - 3,1 0,0 33,3 
G - Parti- o detaljhandel 30,7 28,3 33,3 -58,3 -63,6 -48,3 - - - 51,2 56,7 46,0 
H – Hotell- och restaurangverk-
samhet -6,6 0,0 -13,3 -6,1 -18,5 9,1 - - - -6,8 8,8 -21,3 
I - Transport, magasinering o 
kommunikation 11,9 3,0 48,3 -23,8 -38,8 47,2 - - - 95,5 110,6 50,0 
J - Finansiell verks. -21,2 -23,8 -16,7 -10,0 0,0 -25,0 - - - -26,1 -33,3 -12,5 
K - Fastighets- o uthyrningsverk-
samhet, företagstjänster 4,5 4,2 5,0 -17,5 -33,8 18,8 - - - 18,2 32,0 -1,5 
L - Offentlig förvaltning o försvar -2,9 -23,4 40,9 -53,1 -44,0 -85,7 - - - 40,5 0,0 100,0 
M - Utbildning 3,6 -7,5 13,8 -64,6 -63,6 -65,6 - - - 100,0 85,0 111,5 
N -Hälso- och sjukvård, sociala 
tjänster; veterinärverksamhet -10,8 -17,6 -7,8 -58,2 -48,0 -61,2 - - - 17,3 -6,1 30,3 
O - Andra samhälleliga och per-
sonliga tjänster -5,2 1,4 -13,1 -35,7 -19,0 -52,4 - - - 8,6 9,4 7,5 
P - Hushållens verks. .. .. .. .. .. .. - - - .. .. .. 
Q - Verksamhet vid internationella 
org. Utländska ambassader .. .. .. .. .. .. - - - .. .. .. 
Okänd näringsgren -62,5 -71,4 0,0 -100,0 -100,0 .. - - - -57,1 -66,7 0,0 
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Tabell 5d Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004 
 

Totalt antal svenska  
arbetspendlare 

Därav till 

Näringsgren/Land      Danmark   Finland        Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Tot Män Kv Totalt Män Kv 

Alla näringsgrenar 24 072 16 334 7 738 8 496 5 529 20 967 2 360 1 308 1 052 13 216 9 497 3 719 
A - Jordbruk, jakt o 
skogsbruk 190 143 47 26 19 7 22 11 11 142 113 29 
B - Fiske 48 33 15 1 1 0 0 0 0 47 32 15 
C - Utvinning av 
mineral 246 229 17 7 7 0 8 7 1 231 215 16 
D – Tillverkning 3 018 2 373 645 744 588 156 462 350 112 1 812 1 435 377 
E - El-, gas-, värme- 
och vattenförsörjning 47 38 9 28 24 4 8 5 3 11 9 2 
F – Byggverksamhet 3 632 3 564 68 326 316 10 142 119 23 3 164 3 129 35 
G - Parti- o detaljhan-
del 2 708 1 632 1 076 1 367 853 514 258 130 128 1 083 649 434 
H – Hotell- och restau-
rangverksamhet 1 801 886 915 461 292 169 133 47 86 1 207 547 660 
I - Transport, magasin-
ering o kommunikation 2 935 2 161 774 1 702 1 180 522 217 141 76 1 016 840 176 
J - Finansiell verks. 416 253 163 316 199 117 45 20 25 55 34 21 
K - Fastighets- o ut-
hyrningsverksamhet, 
företagstjänster 4 036 2 738 1 298 1 751 1 175 576 248 143 105 2 037 1 420 617 
L - Offentlig förvaltning 
o försvar 860 471 389 254 178 76 108 57 51 498 236 262 
M – Utbildning 690 395 295 334 201 133 173 86 87 183 108 75 
N -Hälso- och sjuk-
vård, sociala tjänster; 
veterinärverksamhet 2 282 742 1 540 776 264 512 260 55 205 1 246 423 823 
O - Andra samhälleliga 
och personliga tjänster 863 491 372 392 226 166 124 59 65 347 206 141 
P – Hushållens verks. 9 7 2 5 3 2 0 0 0 4 4 0 
Q - Verksamhet vid 
internationella org. 
utländska ambassader 151 76 75 4 2 2 147 74 73 0 0 0 
Okänd näringsgren 140 102 38 2 1 1 5 4 1 133 97 36 
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Tabell 5dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön 
 

Procentuell förändring av  
svenska arbetspendlare 

Därav till 

Näringsgren/Land       Danmark   Finland Norge 

 Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv Totalt Män Kv 

Alla näringsgrenar 23,0 18,6 33,5 83,3 80,2 89,2 47,6 45,8 49,9 -0,9 -3,2 5,5 
A - Jordbruk, jakt o skogsbruk 42,9 34,9 74,1 .. .. .. 633,3 266,7 .. 9,2 9,7 7,4 
B - Fiske 84,6 65,0 150,0 .. .. .. 133,3 .. .. 80,8 60,0 150,0 
C - Utvinning av mineral 7,4 7,5 6,3 250,0 250,0 .. 86,7 133,3 -66,7 4,5 3,4 23,1 
D - Tillverkning 10,3 13,1 1,1 89,8 89,1 92,6 56,0 89,2 53,4 -13,1 -10,4 -22,1 
E - El-, gas-, värme- och 
vattenförsörjning 135,0 123,5 200,0 250,0 242,9 300,0 17,3 150,0 200,0 22,2 12,5 100,0 
F - Byggverksamhet -11,5 -12,5 94,3 20,7 18,8 150,0 66,3 15,5 64,3 -14,9 -15,5 105,9 
G - Parti- o detaljhandel 43,2 37,8 52,2 105,9 96,1 124,5 69,9 66,7 70,7 0,8 -3,3 7,7 
H – Hotell- och restaurang-
verksamhet 29,0 26,4 31,7 87,4 74,9 113,9 73,3 67,9 109,8 11,7 8,1 14,8 
I - Transport, magasinering o 
kommunikation 20,2 22,4 14,5 31,2 39,5 15,7 74,5 56,7 68,9 0,7 1,3 -2,2 
J - Finansiell verks. 94,4 90,2 101,2 121,0 103,1 160,0 47,4 100,0 108,3 12,2 36,0 -12,5 
K - Fastighets- o uthyrnings-
verksamhet, företagstjänster 68,2 65,5 74,2 194,3 179,8 229,1 68,8 40,2 84,2 23,8 25,4 20,3 
L - Offentlig förvaltning o 
försvar -3,0 6,8 -12,8 93,9 100,0 81,0 33,0 46,2 4,1 -25,4 -24,6 -26,2 
M - Utbildning 50,7 52,5 48,2 96,5 87,9 111,1 54,3 59,3 40,3 6,4 10,2 1,4 
N -Hälso- och sjukvård, 
sociala tjänster; veterinär-
verksamhet 45,4 50,5 43,1 70,9 68,2 72,4 68,2 83,3 78,3 28,5 38,2 23,9 
O - Andra samhälleliga och 
personliga tjänster 39,0 39,9 37,8 65,4 56,9 78,5 -8,6 40,5 25,0 19,7 24,8 12,8 

P - Hushållens verks. .. 600,0 0,0 .. .. .. -85,7 .. .. 33,3 300,0 
-

100,0 
Q - Verksamhet vid interna-
tionella org. utländska am-
bassader .. -24,8 -2,6 300,0 100,0 .. -5,2 -26,0 -5,2 .. .. .. 
Okänd näringsgren -47,0 -39,3 -60,4 -92,3 -94,4 -87,5 -96,2 -85,7 -96,2 -27,7 -20,5 -41,9 
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Nordisk pendlingskarta 2004


Nordisk pendlingskarta framställs nu för andra gången i ett samarbete mellan fyra nordiska statistikmyndigheter. Den första sammanställningen av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen 2001. I den här rapporten presenteras motsvarande studie för 2004. Syftet med rapporten är att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden för de fyra stora nordiska länderna. Utbyte av data mellan statistikmyndigheterna har föregåtts av en särskild prövning i varje land.


Genom att bearbetningarna gjorts på totalräknade register är det möjligt att redovisa statistik på nationell, regional och kommunal nivå, vilket gör det möjligt att även beskriva rörligheten inom de nordiska gränsregionerna. För vissa delar längs riksgränsen mellan Sverige och Danmark samt mellan Sverige och Norge produceras på uppdrag av Region Skåne respektive Gränslöst samarbete (GSA), statistik som beskriver förhållanden på båda sidor gränsen och där arbetspendlingen är en viktig komponent.


Till skillnad från 2001 års redovisning av Nordisk pendlingskarta, som omfattade fyra delrapporter och en huvudrapport, sammanfattas resultaten från 2004 års version i en rapport med en omfattande tabellbilaga. Rapporten koncentreras till en redovisning av arbetspendling.


Arbetet med metoder, beräkningar och redovisningar har utförts av Katja Stage vid Danmarks Statistik, Ole Sandvik Statistisk Sentralbyrå i Norge, Kaija Routsalainen Statistikcentralen i Finland samt Carl-Gunnar Hanaeus, Gunnar Hedin, Linda Andersson, Sara Ekmark, Johanna Nilsson och Mariette Thell vid Statistiska Centralbyrån i Sverige. SCB har fungerat som koordinator för projektet. Nordiska Ministerrådet svarar för finansiering av projektet samt för tryck och distribution av rapporten.


Sammanfattning


Den Nordiska pendlingskartan redovisar pendlingsströmmar mellan kommuner i Norden. Syftet med redovisningen är att öka förståelsen för hur den Nordiska arbetsmarknaden fungerar och hur den utvecklas. Den Nordiska pendlingskartan bidrar även till att förbättra den nationella sysselsättningsstatistiken särskilt för gränsregioner med stort arbetsutbyte mellan länderna. Personer som arbetar i annat land än där de bor redovisas inte i nationell statistik.


Den stora mottagaren av arbetskraft från grannländerna var Norge. Nästan 18 000 personer arbetspendlade 2004 till Norge från grannländerna. Sverige och Finland var nettoexportörer av arbetskraft i form av arbetspendling. 24 100 personer pendlade ut från Sverige medan 7 300 pendlade in. För Finlands del var antalet utpendlare 4 900 och antalet inpendlare 2 600.
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Diagram 1 Totala antalet arbetspendlare 2004 från och till respektive land


Den största pendlingsströmmen 2004 gick från Sverige till Norge med ca 13 000 arbets-pendlare. Den näst största strömmen, med drygt 8 500 arbetspendlare, gick från Sverige till Danmark. Den minsta strömmen gick från Norge till Finland med endast några hundra arbetspendlare. 


Mellan 2001 och 2004 stagnerade arbetspendlingen från Sverige till Norge medan den från Sverige till Danmark ökade med 85 procent. Andra pendlingsströmmar som ökade under perioden var den mellan Sverige och Finland som ökade med knappt 50 procent i båda riktningarna. Arbetspendlingen från Norge till Danmark minskade däremot med nästan 40 procent under perioden.


Generellt dominerades arbetspendlarna av män men vissa pendlingsströmmar, som den från Finland till Sverige och den från Norge till Finland, hade en jämn könsfördelning. De branscher som arbetspendlarna sökte sig till varierade för olika pendlingsströmmar. För den största pendlingsströmmen från Sverige till Norge dominerade Byggbranschen och Fastighets- och uthyrningsverksamhet, fastighetstjänster samt Tillverkningsindustrin. För pendlingsströmmen från Sverige till Danmark var Fastighets- och uthyrningsverksamhet, fastighetstjänster, Transport och kommunikation samt Parti- och detaljhandel de största branscherna.


Pendlingen mellan gränskommuner i Norden var relativt liten i förhållande till den totala pendlingen mellan länderna. Förhållandena varierar dock mellan olika gränsavsnitt. I Öresundsregionen, vilken omfattar två storstadsområden på var sin sida en riksgräns, dominerade den gränsnära pendlingen medan den hade förhållandevis liten omfattning i glest befolkade gränsavsnitt, vilket i huvudsak kännetecknar övriga gränsregioner. Trots att den gränsnära pendlingen var liten har den stor betydelse i vissa gränsavsnitt. Exempelvis finns tre lokala arbetsmarknader (LA) som sträcker sig över riksgräns. Årjängs kommun i Sverige tillhör Oslo LA, Haparanda kommun i Sverige tillhör tillsammans med Torneå kommun i Finland Kemi LA. Slutligen ingår Utsjoki kommun i Finland i KarasjohkaKarasjok LA i Norge. Det finns ytterligare två gränsområden med presumtiva LA över riksgräns. Malmö stad kan förväntas ingå i Köpenhamns LA inom 5–10 år och det är även möjligt att Strömstads kommun i Sverige på sikt kan ingå i den norska LA Fredrikstad-Sarpsborg.


Arbetspendlingen mellan de berörda nordiska huvudstädernas LA uppgick 2004 till knappt 3 000 arbetspendlare motsvarande 8 procent av arbetspendlingen över riksgräns i Norden. Oslo LA tog emot drygt 1 300 arbetspendlare från övriga huvudstadsregioner, vilket motsvarar nästan hälften av alla arbetspendlare mellan huvudstäderna. Stockholms LA var den huvudstadsregion som lämnade ifrån sig flest utpendlare närmare bestämt 43 procent av pendlarna mellan huvudstäderna. Köpenhamns LA kom därefter med 23 procent.


1. Utgångspunkter för den Nordiska pendlingskartan


Rörligheten mellan nationella arbetsmarknader kan beskrivas utifrån olika betraktelsesätt, exempelvis genom:


· löneinkomster /löntagareinkomster 


· antalet löntagare


· antal förvärvsarbetande som arbetspendlare över riksgräns


· studerande över riksgräns


· flyttare 


Projektet Nordisk pendlingskarta utgår från ett arbetsmarknads- och rörlighetsperspektiv, d.v.s. rörlighet över riksgräns relaterat till förvärvsarbete. I Nordisk pendlingskarta 2004 läggs huvudvikten vid antal personer som har klassificerats som arbetspendlare över riksgräns. Utgångspunkten för den Nordiska pendlingskartan var att den skulle omfatta pendling mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland, d.v.s. totalt tolv arbetsströmmar. Tio av dessa strömmar redovisas i Nordisk pendlingskarta 2004. Strömmarna mellan Finland och Danmark har inte mätts på grund av att den nuvarande lagstiftningen i de båda länderna inte medger ett utbyte av individmaterial, vilket är en förutsättning för att kunna mäta pendling över riksgräns. Däremot har pendlingsstatistik mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge kunnat framställas men med extraordinära insatser från både svenskt, norskt och finskt håll. Storleken på arbetsströmmarna mellan Finland och Danmark bedöms vara av liten omfattning beroende på det långa avståndet mellan de två länderna. 


I den Nordiska pendlingskartan 2001 redovisades endast åtta pendlingsströmmar. Förutom pendlingsströmmarna mellan Danmark och Finland saknades även de mellan Finland och Norge. Anledningen till detta var att det krävdes extra insatser för att praktiskt lösa mätningen.


1.1 Populationsavgränsning 


Populationen i undersökningen utgörs av personer som har erhållit löneutbetalningar under 2004 från en arbetsgivare i ett grannland. Redovisningen omfattar därmed inte personer som arbetar i ett företag stationerat i hemlandet och får sin lön därifrån men som utför själva jobbet i ett grannland. Företagare som utför arbete i grannlandet för egen firma ingår inte heller i redovisningen eftersom det inte skapas någon kontrolluppgift för detta arbete.


Med begreppet arbetspendlare över riksgräns avses personer som har haft ett lönearbete under november månad i arbetslandet under ett visst år. Undantaget är Finland där mätmånaden är december. Personens eventuella inkomst i hemlandet för det aktuella kalenderåret får dock inte överstiga den i arbetslandet. Antalet arbetspendlare är en delmängd av antalet löneinkomsttagare.


2. Arbeidspendling som en del i globaliseringen


2.1 Enkelte trekk ved globaliseringen; Norden og resten av Europa


Alle de nordiske landene framstår i dag som svært attraktive land å bo i sammenlignet med nær alle andre land i Verden. Det innebærer samtidig at lønnsnivået er høyt noe som igjen fører til store utfordringer for den konkurranseutsatte delen av næringslivet. For å kunne bevare lønnsomheten og markedsposisjon står mange virksomheter overfor valget å outsource hele eller deler av virksomheten, eller velge å benytte tilgang på billig importert arbeidskraft, eventuelt i kombinasjon med utvikling av produkter og tjenester innenfor områder som kan overkomme de høye lønnskostnadene. Denne problemstillingen er blitt særlig aktuell etter EU-utvidelsen i 2004. Utvidelsen førte til stor tilgang på billig arbeidskraft fra de østeuropeiske landene overfor arbeidsmarkedene i de gamle EU/EØS-landene og dermed også de nordiske landene.


Det er ikke enkelt i dag å finne god statistikk som viser hvor stor arbeidskraftimport det enkelte nordiske land har fra de nye EU-landene. Det må være et mål å få bedre tall for denne arbeidskraftimporten. Antall arbeidstillatelser gir et inntrykk av omfanget selv om det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange som faktisk benytter seg av tillatelsene samt at mange av tillatelsene er forlengelser av tidligere gitte tillatelser. I perioden mai 2004 til november 2006 hadde Norge alene innvilget i overkant av 110 000 slike arbeidstillatelser (inklusive forlengelser), mer enn det dobbelte av de øvrige nordiske landene til sammen (Fafo-rapport 548, 2006).


Dette viser at for mange bedrifter i Norden og for østeuropeiske firma og arbeidssøkere er de nye mulighetene etter EU-utvidelsen allerede utnyttet i stor grad. Det at Norge kan vise til flest arbeidstillatelser henger sammen med en særlig sterk etterspørsel etter arbeidskraft i den samme perioden. I den Fafo-rapporten det er henvist til over gjengis resultater fra en intervjuundersøkelse blant bedrifter i Norge som har benyttet seg av det nye arbeidstilbudet. Undesøkelsen viser at selv om arbeidskraften ikke skulle forskjellsbehandles har det likevel vært resultatet og bedriftene har visst å benytte seg av dette både i forhold til lavere lønnskostnader og økt fleksibilitet i forhold til ansettelsesforhold, både med hensyn til arbeidstid og ansettelsesperiode.


Hva vil denne utviklingen bety for Norden og hvordan vil de nordiske landene velge å forholde seg til denne utviklingen fremover? Vil den enkelte bedrift i det enkelte land gjøre seg sine egne tilpassinger eller skal en i Norden forsøke å koordinere seg i forhold til å møte denne nye virkeligheten med økt fleksibilitet på arbeidsmarkedet?


I Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds årbok 2005 legges det vekt på at Norden må møte globaliseringen på en offensiv måte.


Det vises til at Norden som én region bør kunne markedsføres bedre utad. Norden er ukjent som en selvstendig enhet i dag. Det kunne vært en slagkraftig regional enhet på 25 millioner mennesker som kunne bety en forskjell. I global sammenheng er de nordiske landene svært små hver for seg. Sammen utgjør landene derimot en region som har et sterkt og omfattende verdifellesskap med dype kulturelle røtter. Vil vi bevare og utvikle de verdiene må vi synliggjøre de positive konsekvensene av dem. Noen hevder dessuten at vi har ulike styrker og svakheter i det enkelte lands næringsliv som vi sammen burde kunne utnytte bedre. Vi må lære av hverandre og gjøre det mer fokusert og systematisk.


Utfordringen er å vende globaliseringen til en fordel. Også utflagging kan komme regionen til gode. Det gir selskapene god innsikt i markeder, behov og ønsker utenlands. Nordisk omstillingsevne bør kunne utnyttes mer offensivt enn i dag.


Norden har styrker knyttet til felles verdier som; tillit, inklusjon og lav maktdistanse og de bør kunne forløses på nye og fruktbare måter. Norden må bruke sin styrke innen tverrfaglig samarbeid til å la mennesker og talent møtes på måter som skaper inspirasjon og innovasjon på tvers av faggrupper, bransjer, generasjoner osv.


Men kan alt dette brukes til å argumentere for at landene sammen kan dra fordeler av det ved at befolkningen i stor grad kan sies å tilhøre samme verdigrunnlag og at den arbeidskraften Norden representerer i stor grad også tenker, leder og arbeider etter de samme verdinormer? Holdninger til arbeid, holdninger til samfunn, holdninger til felles goder, er det et konkurransefortrinn Norden har i møte med resten av verden?


I denne rapporten omhandles arbeidspendlingen innad i Norden. Kan den sies å være et uttrykk for at vi i Norden trekker veksler på det felles verdigrunnlaget og at pendlingen fremmer samarbeid og bidrar til å skape den inspirasjon og innovasjon på tvers som settes fram som en offensiv måte å møte globaliseringen på fra et felles Norden?


2.2 Arbeidspendling som et mål på utveksling av erfaring og kunnskap på arbeidsmarkedet i de nordiske land


Samhandlingen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere fra de ulike nordiske land tar mange former utover det som kan måles i arbeidspendling. Familedannelse på tvers av landene, vennebesøk, tjenestereiser, feriereiser, kjøp av feriesteder, flyttinger og det å velge å ta hele eller deler av grunn- eller videreutdanningen i et av de andre landene er eksempler på samhandling som også kan ha betydning for økt integrasjon og samhandling på arbeidsmarkedet. Også arbeidsoppdrag av kortere varighet eller omfang som ikke omfattes av pendlerbegrepet slik det her er definert, kan ha stor betydning for kompetanse og erfaringsutvekslingen, kanskje særlig om den foregår på høyt nivå i organisasjonene både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, både i offentlig og privat virksomhet. Som et av mange mål på samhandling med betydning for å kunne styrke Nordens muligheter for å kunne utvikle et arbeidsmarked som i større grad enn i dag kan framstå som én region overfor resten av verden, er dette et datamateriale det kunne være nyttig å se nærmere på, selv om det altså ikke faller innenfor definisjonen av arbeidspendling.


Pendlingstallene fra 2001 og 2004, slik pendling er definert i denne rapporten, viser at arbeidskraftutvekslingen samlet er økt med om lag 20 prosent. Tallene viser samtidig at økningen i første rekke har funnet sted i form av pendling fra Finland til Sverige og fra Sverige til Danmark. Hoveddelen av økningen i arbeidspendlingen i perioden er pendlingsstrømmen fra Sverige til Danmark. Det nye ved denne utviklingen er samtidig at store deler av denne pendlingen må kunne antas å ha sin årsak i bolimotivert flytting fra Danmark til Sverige, uten at dette nødvendigvis har ført til endring av arbeidssted. Det kan settes spørsmålstegn ved hvor stor effekt denne type pendling har for utveksling på arbeidsmarked i Norden, men samtidig er det et uttrykk for at den enkelte ikke bare tilpasser seg til ubalanser på arbeidsmarkedet, men også på boligmarkedet i Norden. Det utvikler seg med andre ord felles arbeidsmarkedsregioner som ikke avgrenses av landegrenser. Dette i seg selv har betydning for integrasjonen på arbeidsmarkedet og utveksling av erfaring og kunnskap på tvers av landegrensene.


Pendlingen fra Sverige til Finland domineres på tilsvarende måte av personer med Finland som fødeland, nå bosatt i Sverige og som arbeidspendler til hjemlandet. 


Den største arbeidspendlingsstrømmen både i 2001 og 2004 var utpendling fra Sverige til Norge. Denne pendlingen har imidlertid bare økt med om lag 6 prosent. Også i denne pendlingsstrømmen finner vi personer som man kan anta har foretatt en boligmotivert flytting til Sverige mens de fortsatt har sitt arbeid i Norge, men denne delen er langt mindre enn i pendlingsstrømmen fra Sverige til Danmark. 


Vi kan konkludere med at i omfang er det Sverige som har størst interaksjon målt i pendling og dermed det potensielt største samhandlingsutbytte med de andre landene hvilket er naturlig gitt dets geografiske plassering midt i regionen.


Kan tallene si oss noe om kvaliteten på samhandlingen forårsaket av denne arbeidspendlingen? Om vi antar at utdanning sier noe om i hvilken grad virksomheten det pendles til kan nyttiggjøre seg ulikheter i bakgrunn, ferdigheter og kunnskap og hvilken betydning denne arbeidskraften har for kultur, rutiner og forbedringer på arbeidsplassen viser pendlingstallene at utdanningsbakgrunnen varierer noe fra pendlingsstrøm til pendlingsstrøm. Informasjonen om utdanningsbakgrunn må tolkes med varsomhet på grunn av høy andel med uoppgitt utdanning, men med dette forbeholdet viser tallene at høyest utdanning har pendlerne fra Sverige til Danmark og Finland samt pendlere fra Danmark til Sverige. Pendlerstrømmene både til og fra Norge domineres derimot av pendlere med noe lavere utdanning. Selv om Norge er det landet i Norden med desidert størst nettoinnpendling, er det derfor ikke gitt at Norge er det landet som har størst utbytte av arbeidspendlingen i forhold til at pendlingen bidrar til å styrke mulighetene for utveksling av kunnskap og erfaring for arbeidsstedet.


Ser vi på arbeidspendlingen etter næring viser alle strømmene stor spredning på bransjer, men nesten all pendling foretas innenfor privat næringsliv. Unntaket er pendlingen fra Sverige til Finland som domineres av pendling til arbeidsplasser innenfor offentlig sektor. Arbeidspendlingen i Norden kan ut fra disse tallene antas å bidra med erfarings- og kunnskapsutveksling innenfor mange bransjer, men i liten grad innen offentlig virksomhet.


2.3 Arbeidspendling i Norden som virkemiddel for å møte utfordringene knyttet til økt globalisering


Dersom Norden som en region ønsker å møte globaliseringen på en offensiv måte gjennom å satse mer på felles ressurser, gjennom å utnytte ulikhetene i det enkelte lands næringsliv bedre og gjennom å bevare og utvikle de felles verdiene i måten arbeidet er organisert på og virksomhetene drives på kan det på bakgrunn av pendlingstallene hevdes at denne beredskapen er blitt styrket fra 2001 til 2004. Dette forutsetter imidlertid at arbeidspendlingen over landegrensene slik den foregår i dag faktisk bidrar til en slik utvikling. Det er imidlertid gode grunner til å anta at så er tilfelle og videre er det grunn til å anta at utviklingen av store arbeidsmarkedsregioner, som krysser landegrenser, har større potensial for økt konkurranseevne og verdiskapning gjennom innovasjon og kompetanseutvikling enn mindre nasjonale arbeidsmarkedsregioner.


En utvikling på arbeidsmarkedet i Norden mot mer lavkostbasert, arbeidsintensiv virksomhet som følge av rik tilgang på billig arbeidskraft utenfra vil, avhengig av hvordan den håndteres og styres av myndighetene i det enkelte land, kunne føre til en utvikling som ikke representerer en styrking av konkurranseevnen ved hjelp av innovasjon og kompetanseutvikling slik Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds årbok foreskriver som en offensiv måte å møte utfordringene med økt globalisering på.


3. Pendlingsströmmarna i Norden


De stora pendlingsströmmarna mellan de fyra stora nordiska länderna 2004 gick från Sverige till Norge och från Sverige till Danmark. Storleken på dessa strömmar var 13 000 respektive 8 500 arbetspendlare. Därefter kom den från Finland till Sverige med knappt 3 800 arbetspendlare. De minsta pendlingsströmmarna gick från Norge till Finland och från Norge till Danmark. De omfattade färre än 500 arbetspendlare. 
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Diagram 2 Antalet arbetspendlare 2004 efter pendlingens riktning


Utvecklingen mellan 2001 och 2004 visar att den totala arbetspendlingen mellan länderna ökade med drygt 20 procent under perioden. Den stora pendlingsströmmen från Sverige till Norge stagnerade medan den från Sverige till Danmark steg med 85 procent. Arbetspendlingen mellan Sverige och Finland ökade med knappt 50 procent i båda riktningarna. Den från Danmark respektive Norge till Sverige ökade i båda fallen med ca 30 procent. Däremot minskade arbetspendlingen från Norge till Danmark med ca 40 procent. Data för pendlingsrelationerna mellan Norge och Finland saknas för 2001, vilket är förklaringen till att det inte ges några förändringstal för dessa pendlingsrelationer. Se diagram 3.
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Diagram 3 Förändring av antalet arbetspendlare i procent mellan 2001 och 2004 efter pendlingens riktning


Norges arbetsmarknad var den i Norden som tog emot flest arbetspendlare och den som hade det lägsta antalet utpendlare. 17 700 pendlade in till Norge och 2 400 pendlade ut. Det andra landet som var nettoimportör av arbetskraft var Danmark med 9 000 inpendlare och 5 100 utpendlare.


Sverige och Finland var nettoexportörer av arbetskraft. 24 100 personer pendlade ut från Sverige medan 7 300 pendlade in. För Finlands del var antalet utpendlare 4 900 och antalet inpendlare 2 600.


Tablå 1 Totala antalet inkomsttagare respektive arbetspendlare över riksgräns 2004 från och till respektive land 


		Bostadsland

		Arbetsland

		                  Antal inkomsttagare

		            Därav arbetspendlare



		

		

		2001

		

		2004

		2001

		2004

		



		Danmark 

		Norge

		9 735

		

		8 842

		3 370

		3 303

		



		

		Sverige

		1 712

		

		3 751

		1 410

		1 831

		



		

		Summa

		11 447

		

		12 593

		4 780

		5 134

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Norge

		Danmark

		2 275

		

		1 641

		798

		494

		



		

		Finland1

		-

		

		655

		-

		214

		



		

		Sverige

		4 291

		

		4 177

		1 300

		1 725

		



		

		Summa

		6 566

		

		6 473

		2 098

		2 433

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Finland

		Norge2

		-

		

		2 369

		-

		1 152

		



		

		Sverige

		6 335

		

		6 182

		2 525

		3 784

		



		

		Summa

		6 335

		

		8 551

		2 525

		4 936

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Sverige

		Danmark

		7 082

		

		11 483

		4 583

		8 496

		



		

		Finland

		4 206

		

		4 571

		1 599

		2 360

		



		

		Norge

		28 285

		

		27 722

		13 343

		13 223

		



		

		Summa

		39 573

		

		43 776

		19 525

		24 079

		



		Totalt

		

		63 921

		

		71 393

		28 928

		36 582

		





1Uppgift om antalet norska inkomsttagare och arbetspendlare i Finland finns ej 2001. 2Uppgift om antalet finska inkomsttagare och arbetspendlare i Norge finns ej 2001.


4. Beskrivning av arbetspendlingen över riksgräns ländervis


Fortsättningsvis beskrivs arbetspendlingen över riksgräns ländervis utifrån pendlingens riktning samt efter pendlarnas och arbetsställenas egenskaper.


4.1 Danmark


Danmark saknar landgräns mot övriga Norden, vilket är ett hinder för arbetspendling. En fast landförbindelse finns dock över Öresund mellan Själland på danska sidan och Skåne på den svenska. Dessutom finns en färjelinje mellan svenska Helsingborg och danska Helsingör. Inom Öresundsregionen arbetas målmedvetet för att skapa en gemensam region omfattande bl.a. Själland och Skåne.


Nästan 8 500 personer pendlade 2004 in till Danmark från Sverige, vilket var en ökning med 85 procent sedan 2001. Pendlingsströmmen från Danmark till Sverige var betydligt blygsammare. Knappt 2 000 personer pendlade i den riktningen. En ökning med 50 procent från 2001. Pendlingsströmmen från Danmark till Norge var 3 300.
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Diagram 4 Arbetspendling från och till Danmark 2004 


Könsfördelning


Inpendlingen till Danmark dominerades av män. 65 procent av inpendlarna från Sverige och 60 procent från Norge var män.


Även bland utpendlarna från Danmark dominerade männen. Drygt 60 procent av pendlarna från Danmark till Norge respektive Sverige var män.


0


1 000


2 000


3 000


4 000


5 000


6 000


7 000


8 000


9 000


10 000


NorgeSverige


Män


Kvinnor




Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland
Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland


Diagram 5 Antal pendlare till och från Danmark 2004 efter kön 


Åldersfördelning


En stor andel av inpendlarna fanns i åldersgruppen 25–64 år. Andelen från Sverige i den aktuella åldersgruppen var knappt 80 procent och andelen från Norge ca 70 procent. Andelen inpendlare från Sverige i åldersgruppen 15–24 år var endast 13 procent jämfört med 25 procent från Norge.


Bland utpendlarna till både Norge och Sverige uppgick åldersgruppen 25–54 år till omkring 60 procent. Andelen ungdomar 15–24 år som pendlade till Norge var 30 procent medan andelen som pendlade till Sverige endast var 18 procent. Däremot var andelen äldre 55–64 år som pendlade till Sverige 15 procent jämfört med knappt 10 procent för dem som pendlade till Norge.
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Diagram 6 Antal pendlare till och från Danmark 2004 efter ålder


Födelseland


Den största gruppen inpendlare till Danmark utgjordes av personer födda i Danmark och folkbokförda i Sverige. 47 procent av inpendlarna från Sverige var födda i Danmark medan 38 procent var födda i Sverige. 14 procent var födda utanför Norden. Inpendlingen från Norge var ytterst blygsam. Huvuddelen av dessa var födda i Norge.


Drygt 50 procent av utpendlarna från Danmark till både Sverige och Norge utgjordes i huvudsak av personer födda i Danmark. Andelen svenskfödda, som pendlade från Danmark till Sverige, uppgick till 35 procent. Även andelen födda i Norge som pendlade från Danmark till Norge var 35 procent.


Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland
Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland

1 000


2 000


3 000


4 000


5 000


6 000


7 000


8 000


9 000


10 000


NorgeSverige


15-19


20-24


25-54


55-64


65-


Diagram 7 Antal pendlare till och från Danmark efter födelseland

Utbildningsnivå


Inpendlingen till Danmark från Sverige dominerades av personer med eftergymnasial utbildning. 44 tillhörde denna grupp medan 38 procent hade gymnasial utbildning.


Även bland dem som pendlade från Danmark till Sverige var det en stor andel som hade eftergymnasial utbildning närmare bestämt 43 procent. Andelen personer med gymnasial utbildning var 36 procent. Utbildningsnivån i pendlingsutbytet mellan Danmark och Sverige var således likartad i båda riktningarna.
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Diagram 8 Antal pendlare till och från Danmark efter utbildningsnivå


Bransch


Inpendlarna från Sverige var främst sysselsatta inom Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster med 21 procent, Transport, magasinering och kommunikation med 20 procent samt Parti-, detaljhandel m.m. med 16 procent.


Inpendlarna från Norge sysselsattes främst inom Transport, magasinering och kommunikation med 32 procent, Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster med 17 procent samt inom Offentlig förvaltning m.m. med 12 procent.
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Diagram 9 Antal inpendlare till Danmark efter bransch och utpendlingsland


Utpendlarna från Danmark till Norge arbetade främst inom Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster och Byggverksamhet med 16 procent för vardera av branscherna samt Offentlig förvaltning m.m. med 12 procent. Hälso- och sjukvård m.m. samt Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster var de största branscherna bland dem som pendlade till Sverige med 18 procent vardera. I gruppen Övriga branscher fanns två branscher som var relativt stora nämligen Andra samhälleliga och personliga tjänster samt Utbildning med 11 respektive 9 procent av samtliga utpendlare till Sverige.

05001 0001 5002 0002 5003 0003 500


D.Tillverkning


F.Byggverksamhet


G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm


H.Hotell- och restaurangverksamhet


I.Transport, magasinering och kommunikation


K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet,


företagstjänster


L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk


socialförsäkr.


N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster;


veterinärverksamhet


Övriga branscher


Norge


Sverige




Diagram 10 Antal utpendlare från Danmark efter bransch och inpendlingsland


Sektor


Omkring 75 procent av inpendlarna till Danmark arbetade inom Näringslivet medan drygt 15 procent arbetade inom Offentlig förvaltning och service. Detta gällde både för inpendlare från Sverige eller Norge.


Knappt 80 procent av pendlarna från Danmark till Norge arbetade inom Näringslivet jämfört med drygt 65 procent av pendlarna från Danmark till Sverige. Pendlarna till Sverige arbetade i större utsträckning inom Offentlig förvaltning och service än övriga grupper av pendlare. 27 procent av utpendlarna till Sverige arbetade inom denna sektor jämfört med 20 procent för pendlarna till Norge.
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Diagram 11 Antal pendlare till och från Danmark efter sektor


4.2 Finland


Finland har landgräns mot nordligaste Sverige och Norge. Landgränsen med Sverige sammanfaller till stor del med Tornedalen, vilken är en sammanhållen kulturbygd som delas av en riksgräns. Finländsk arbetskraft har sedan länge sökt sig till den svenska arbetsmarknaden. Det fanns exempelvis 90 000 personer boende och förvärvsarbetande i Sverige 2005 som var födda i Finland. Motsvarande antal personer födda i Danmark och Norge var 15 500 respektive 17 000 personer.
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Diagram 12 Arbetspendling till och från Finland 


Könsfördelning


Fördelningen mellan könen bland inpendlarna till Finland var relativt jämn mellan män och kvinnor. 45 procent av inpendlarna var kvinnor och 55 procent män.


Bland utpendlarna till Sverige var könsfördelningen helt jämn d.v.s. 50 procent kvinnor och 50 procent män. Bland arbetspendlarna till Norge fanns ungefär dubbelt så många män som kvinnor.
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Diagram 13 Antal pendlare till och från Finland efter kön


Åldersfördelning


Inpendlarna till Finland var till största delen i åldern 25–54 år. Ca 70 procent av inpendlarna från Norge tillhörde denna åldersgrupp medan motsvarande andel för inpendlare från Sverige var 55 procent. Andelen ungdomar 15–24 år bland inpendlarna från Sverige var 35 procent och från Norge var andelen 22 procent.


65 procent av utpendlarna till Sverige var i åldern 20–54 år och andelen bland pendlarna till Norge 71 procent. Andelen ungdomar 15–24 år var ca 20 procent i båda fallen.


Inpendlare till Finland efter utpendlingsland
Utpendlare från Finland efter inpendlingsland


0


1 000


2 000


3 000


4 000


5 000


6 000


7 000


8 000


9 000


10 000


NorgeSverige


Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd


1 000


2 000


3 000


4 000


5 000


6 000


7 000


8 000


9 000


10 000


NorgeSverige


Offentlig förvaltning och


service


Offentligt ägda företag och


organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag


och organisationer





Diagram 14 Antal pendlare till och från Finland efter ålder


Födelseland


Den största andelen inpendlare till Finland var även födda i Finland ca 80 procent. Andelen inpendlare födda i Sverige utgjorde ca 20 procent.


Utpendlarna från Finland till Sverige utgjordes till ca 90 procent av personer som var födda i Finland.
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Diagram 15 Antal pendlare till och från Finland efter födelseland


Utbildningsnivå


Knappt 40 procent av inpendlarna till Finland från Sverige hade eftergymnasial utbildning. Andelen av de norska inpendlarna med motsvarande utbildning var 15 procent.


Bland utpendlarna från Finland dominerade gymnasieutbildade. Knappt 50 procent av utpendlarna från Finland till Norge respektive Sverige hade gymnasieutbildning.
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Diagram 16 Antal pendlare till och från Finland efter utbildningsnivå


Bransch


Inpendlarna till Finland från Sverige arbetade främst inom Parti och detaljhandel m.m. 32 procent arbetade inom denna bransch. Andra branscher som Hälso- och sjukvård m.m., Fastighets-, uthyrningsverksamhet och företagstjänster samt Transport, magasinering och kommunikation sysselsatte vardera drygt 10 procent av inpendlarna från Sverige. Inpendlarna från Norge arbetade främst inom Hälso- och sjukvård m.m. Andelen uppgick till 18 procent av samtliga inpendlare från Norge.
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Diagram 17 Antal inpendlare till Finland efter bransch och utpendlingsland


Utpendlarna från Finland till Sverige arbetade främst inom Transport, magasinering och kommunikation. Närmare 40 procent av utpendlare till Sverige arbetade inom den branschen. En annan relativt stor bransch var Hälso- och sjukvård m.m. med 19 procent.


Utpendlarna till Norge arbetade företrädesvis inom Byggverksamhet. Drygt 20 procent arbetade inom den branschen. Andra relativt stora branscher bland utpendlarna var Tillverkning med 15 procent, Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster med 14 och Offentlig förvaltning m.m. med 13 procent.
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Diagram 18 Antal utpendlare från Finland efter bransch och inpendlingsland


Sektor


Huvuddelen av inpendlarna till Finland arbetade inom Offentlig förvaltning och service närmare bestämt 65 procent. Bland inpendlarna från Sverige var andelen något högre medan den låg på 35 procent för inpendlare från Norge. Inpendlarna från Norge arbetade främst inom Näringslivet. Andelen var drygt 60 procent.


Drygt 75 procent av utpendlarna arbetade inom Näringslivet och ca 20 procent inom Offentlig verksamhet. I huvudsak samma fördelning gällde för utpendlarna till Sverige och Norge.
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Diagram 19 Antal pendlare till och från Finland efter sektor


4.3 Norge


Norge har en lång landgräns mot Sverige och Finland. Gränsen går dock i huvudsak genom glest befolkade områden. Tyngdpunkten befolkningsmässigt ligger längs den södra delen av gränsen mot Västra Götalands och Värmlands län på den svenska sidan och Østfolds, Akershus och Hedmarks fylken på den norska sidan. Oslos huvudstadsregion ligger relativt nära Värmland och Västra Götaland. Mot Finland går gränsen genom mycket glest befolkade områden.


Den norska arbetsmarknaden är den som har den största attraktionskraften i Norden mätt i antal arbetspendlare. 18 000 personer pendlade in till Norge under 2004, vilket var i samma nivå som vid föregående mätning 2001. Den största inpendlingsströmmen till Norge kommer från Sverige med 13 000 personer, därefter från Danmark med 3 300 och från Finland med 1 600 personer. Utpendlingen från Norge till grannländerna var betydligt blygsammare. 2 400 personer pendlade från Norge. Den största strömmen gick till Sverige. Den omfattade 1 700 personer, till Danmark pendlade 500 personer och till Finland endast 200 personer.
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Diagram 20 Arbetspendling från och till Norge 2004


Könsfördelning


Bland inpendlarna till Norge från grannländerna var 70 procent män och endast 30 procent kvinnor. Det var främst inpendlingen från Sverige som dominerades av män med 72 procent män och endast 28 procent kvinnor. Den från Danmark och Finland var inte lika snedfördelad men två av tre inpendlare från dessa länder var män.


Könsfördelningen bland utpendlarna var jämnare och låg inom intervallet 55 procent män och 45 procent kvinnor.
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Diagram 21 Antal pendlare till och från Norge efter kön


Åldersfördelning


Den största andelen inpendlare till Norge var i åldern 25–54 år. Vissa variationer fanns dock mellan länderna. 59 procent av inpendlarna från Danmark tillhörde denna åldersgrupp, 53 procent från Sverige och 70 procent från Finland. Andelen i åldersgruppen 16–24 år var särskilt stor bland inpendlarna från Danmark. Den uppgick till 30 procent jämfört med 18 procent från Finland och 25 procent från Sverige.


Åldersfördelningen bland utpendlarna från Norge till grannländerna dominerades av personer i åldern 25–54 år. Andelen pendlare i denna åldersgrupp var 70 procent för pendlarna till Danmark och Finland medan den var 55 procent för pendlarna till Sverige. Skillnaden mellan Sverige och de övriga länderna var att andelen ungdomar som pendlade till Sverige var 35 procent, vilket var betydligt större andel än för övriga länder.


Inpendlare till Norge efter utpendlingsland
Utpendlare från Norge efter inpendlingsland


1 000


2 000


3 000


4 000


5 000


6 000


7 000


8 000


9 000


10 000


NorgeSverige


15-19


20-24


25-54


55-64


65-


Diagram 22 Antal pendlare till och från Norge efter ålder


Födelseland


Den stora gruppen inpendlare till Norge från Sverige bestod främst av personer födda i Sverige. 75 procent var svenskfödda medan 18 procent var födda i Norge. Av inpendlarna från Danmark var 51 procent födda i Danmark och 38 procent födda i Norge. Drygt 90 procent av inpendlarna från Finland var födda i Finland.


Av utpendlarna till Sverige var 56 procent födda i Norge och 34 procent födda i Sverige. Även utpendlingen till Danmark dominerades av personer födda i Norge. Andelen uppgick till 53 procent medan andelen födda i Danmark var 37 procent. Av utpendlarna till Finland var 77 procent födda i Finland medan 15 procent var födda i Norge.
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Diagram 23 Antal pendlare till och från Norge efter födelseland


Utbildningsnivå


Inpendlarna till Norge från Sverige dominerades av personer med gymnasieutbildning. Knappt 60 procent hade den utbildningsnivån. Andelen med högskoleutbildning var ca 25 procent och okänd 7 procent. Även inpendlarna till Norge från Danmark dominerades av personer med utbildning på gymnasienivå. Knappt 50 procent av dem hade gymnasieutbildning. Andelen personer med eftergymnasial utbildning som pendlade från Danmark och Finland låg på ca 25 procent.


Även bland utpendlarna till Sverige dominerade personer med gymnasial utbildning. Andel med högskoleutbildning var ca 25 procent.
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Diagram 24 Antal pendlare till och från Norge efter utbildningnivå


Bransch


De stora branscherna för inpendlarna till Norge var Byggverksamhet. Drygt 20 procent av inpendlarna från Sverige och Finland arbetade inom denna bransch. Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster var den näst största branschen bland inpendlarna. Den omfattade 15 procent av inpendlarna till Norge. Tillverkning var den tredje största branschen, vilken sysselsatte 13 procent av inpendlarna.
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Diagram 25 Antal inpendlare till Norge efter bransch och utpendlingsland


Parti- o detaljhandel m.m. var den största branschen bland dem som pendlade ut från Norge till ett grannland. 32 procent av utpendlarna till Sverige arbetade inom denna bransch. Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster var den näst största branschen med 12 procent.
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Diagram 26 Antal utpendlare från Norge efter bransch och inpendlingsland


Sektor


Den allra största delen av inpendlarna till Norge arbetade inom Näringslivet. 96 procent av inpendlarna från Sverige fanns inom den sektorn medan endast 4 procent återfanns inom Offentlig verksamhet och service. Bland inpendlarna från Danmark och Finland arbetade ca 75 procent inom Näringslivet och ca 20 procent inom Offentlig förvaltning och service.


Omkring 75 procent av utpendlarna från Norge till Danmark och Sverige och 60 procent av utpendlarna till Finland arbetade inom Näringslivet. Bland utpendlarna till Finland arbetade 34 procent inom Offentlig verksamhet och service medan 18 procent gjorde det bland utpendlarna till Danmark och Sverige.
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Diagram 27 Antal pendlare till och från Norge efter sektor


4.4 Sverige


Sverige ligger ur geografisk synpunkt centralt i Norden. Sverige har lång landgräns mot både Norge och Finland. Mot Danmark finns en fast landförbindelse över Öresund mellan Malmö storstadsregion och Köpenhamns huvudstadsregion samt en färjeförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.


Den svenska arbetsmarknaden har sedan länge tagit emot arbetskraft från Finland. Dessa personer har i huvudsak flyttat till Sverige. Ett exempel på detta är att det 2005 fanns 90 000 personer födda i Finland på den svenska arbetsmarknaden jämfört med 18 000 födda i Norge och 16 000 i Danmark.


Sveriges centrala läge i Norden är en av förklaringarna till att 67 procent av den totala pendlingen mellan de fyra stora nordiska länderna berör Sverige. Utpendlingen från Sverige till grannländerna uppgick till drygt 24 000 arbetspendlare medan inpendlingen uppgick till 7 300. Den största pendlingen från Sverige 2004 gick till Norge med drygt 13 000 arbetspendlare och till Danmark med 8 500. Den största inpendlingen till Sverige kom från Finland med ca 3 800 arbetspendlare.
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Diagram 28 Arbetspendling från och till Sverige 2004


Könsfördelningen


Könsfördelningen i pendlingsströmmarna varierade mellan de olika länderna. Arbetspendlingen till Sverige från Finland och Norge var relativt jämn könsmässigt. I båda fallen låg den väl inom en fördelning på 40–60 procent. Inpendlingen från Danmark dominerades något mer av män med 39 procent kvinnliga inpendlare och 61 procent manliga.


I diagram 29 redovisas könsfördelningen för pendlingen från Sverige. Den största pendlingsströmmen, från Sverige till Norge, dominerades av män. Endast 28 procent av pendlarna var kvinnor och männens andel var följaktligen 72 procent. Även pendlingsströmmen från Sverige till Danmark dominerades av män där 65 procent av pendlarna var män och 35 procent kvinnor.
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Diagram 29 Antal pendlare till och från Sverige efter kön


Åldersfördelning


De åldersgrupper som dominerade det totala antalet arbetspendlare i undersökningen tillhörde inte oväntat åldersgruppen 25–54 år. Omkring två tredjedelar av pendlarna återfanns i den åldersgruppen. Bland dem som pendlar från Sverige till grannländerna var andelen yngre något högre särskilt bland dem som pendlade till Finland och till Norge. Pendlarna till Danmark hade den högsta andelen i åldern 25–54 år. Knappt 80 procent var i den åldersgruppen jämfört med 55 och 63 procent för dem som pendlar till Finland respektive Norge. Andelen under 25 år var 13 procent för dem som pendlar till Danmark, 35 procent av pendlarna till Finland och 25 procent till Norge.
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Diagram 30 Antal pendlare till och från Sverige efter ålder


Födelseland


Inpendlingen till Sverige från grannländerna hade ett traditionellt snitt. Födda i Danmark dominerade inpendlingen från Danmark, födda i Finland inpendlingen från Finland och födda i Norge dominerade inpendlingen från Norge.


Däremot var det inte alltid personer som var födda i Sverige som pendlade från Sverige till ett grannland. Nästan 80 procent av dem som arbetspendlade från Sverige till Finland var födda i Finland och drygt 45 procent av dem som arbetspendlade från Sverige till Danmark var födda i Danmark. De svenskföddas andel uppgick till 38 procent. Däremot dominerades arbetspendlingen till Norge av personer som var födda i Sverige. Nästan 75 procent av dessa ingick i den gruppen. Andelen födda i Norge utgjorde endast 18 procent.
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Diagram 31 Antal pendlare till och från Sverige efter födelseland


Utbildningsnivå


Gymnasial utbildning var den mest förekommande utbildningen bland inpendlarna till Sverige från Finland och Norge medan eftergymnasial utbildning var den vanligaste utbildningsnivån bland dem som pendlade in från Danmark.


Eftergymnasial utbildning dominerade bland dem som arbetspendlade till Danmark och Finland medan gymnasial utbildning var den vanligaste utbildningen för dem som pendlade till Norge.
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Diagram 32 Antal pendlare till och från Sverige efter födelseland


Bransch


Den största branschen för personer som pendlade till Sverige från grannländerna var Transport, magasinering och kommunikation med knappt 1 900 personer följd av Hälso- och sjukvård m.m. med 1 100 inpendlare. De stora inpendlargrupperna i dessa branscher kom i båda fallen från Finland. Pendlare från Norge var vanligast förekommande bland inpendlarna inom Parti- och detaljhandel.
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Diagram 33 Inpendlare till Sverige fördelade efter vissa större branscher och utvandringsland


Utpendlingen från Sverige till grannländerna dominerades av pendlingen till Norge och till Byggbranschen med drygt 3 000 personer. Andra branscher som tog emot stora grupper från Sverige var Fastighets- och uthyrningsverksamhet och företagstjänsterna i Norge och Danmark.


Utpendlarna till Danmark uppgick till ca 8 500 personer. De arbetade främst inom Fastighets- och uthyrningsverksamhet och företagstjänster, Transport och kommunikation samt Handel m.m. Dessa tre branscher sysselsatte drygt 55 procent av utpendlarna till Danmark.


Utpendlarna till Finland var betydligt färre med ca 2 350 personer. Den bransch som sysselsatte flest var Tillverkning följd av Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet samt Handel m.m. och Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster. Tillsammans sysselsatte dessa fyra branscher drygt 50 procent av utpendlarna till Finland.
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Diagram 34 Utpendlare från Sverige fördelade efter vissa större branscher och invandringsland


Sektor


Inpendlarna till Sverige arbetade främst inom Näringslivet. 67 procent av arbetspendlingen till Sverige från Danmark arbetade inom denna grupp och knappt 70 procent från Finland och Norge.


Den största delen av utpendlarna till grannländerna arbetade inom Näringslivet. Av utpendlarna till Norge arbetade 96 procent inom När0
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ingslivet, till Finland 80 procent och till Danmark 75 procent.
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Diagram 35 Antal pendlare till och från Sverige efter sektor


5. Sammanhållna arbetsmarknader över riksgräns


I ett gränsregionalt perspektiv är det intressant att studera om det finns sammanhållna arbetsmarknader som sträcker sig över en riksgräns. Allmänt kan sägas att det geografiska sambandet mellan bostad och arbete har tänjts ut avsevärt de senaste fyrtio åren. Det har inneburit att näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor är svåra att belysa utifrån administrativa gränser oberoende om det är riks-, läns- eller kommungränser. För exempelvis Malmö kommuns del är grundförutsättningarna för 2004 för en sådan beskrivning följande enligt SCB:s officiella statistik:


· Förvärvsarbetande som bor i Malmö stad (nattbefolkning) uppgår till 105 000 personer.


· Förvärvsarbetande med jobb i Malmö stad (dagbefolkning) är 135 000. 


· 20 000 av dem som bor i Malmö stad har sitt arbete förlagt till annan kommun (utpendlare). 


· 50 000 av dem som arbetar i Malmö stad bor i en annan kommun (inpendlare).


Som framgår ovan utgör Malmö stad inte någon sammanhållen arbetsmarknad. Ca 60 procent av jobben i kommunen besätts av Malmöbor och 40 procent av personer som bor utanför kommunen. Det är således stora pendlingsströmmar både in till och ut från Malmö. Om inte Malmö kommun som administrativ enhet är en sammanhållen arbetsmarknad, hur ser då en sådan ut? Vilka kriterier ska vi använda? För att kunna beskriva en sammanhållen arbetsmarknad måste vi kunna ta hänsyn till både arbetets och bostadens belägenhet. Detta för att få en region som är relativt självförsörjande både vad beträffar jobb och bostäder. En vidgad region bärs upp av befintlig infrastruktur. Svagt utvecklade trafiksystem gör att den lokala arbetsmarknaden begränsas medan det omvända ökar möjligheten för individen att välja jobb i en vidare region.


Förutsättningarna för sammanhållna arbetsmarknader i de fyra stora nordiska länderna skiljer sig åt beroende bl.a. på olikheter i deras befolknings- och kommunstruktur. Finland och Norge har många befolkningsmässigt små kommuner som är relativt ytstora medan Danmark har befolkningsmässigt relativt stora kommuner på en liten yta och Sverige har befolkningsmässigt sett stora kommuner på en stor yta. Se tablå 2.


Tablå 2 Kommuner och befolkning i fyra nordiska länder


		Land

		Antal kommuner 2003

		Indvånere per kommun

		Area per kommun i km²  



		Danmark

		272

		20 000

		158



		Finland

		432

		12 000

		705



		Norge

		433

		11 000

		710



		Sverige

		290

		31 000

		1 417





Källa: Nordregio


De nationella indelningarna
 i sammanhållna arbetsmarknader följer ungefär samma linjer som kommunstrukturen. I Danmark finns 34 st. pendlingsomland. Finland har 55 st. pendlingsområden och 141 självförsörjande kommuner. I Norge finns 161 st. bo- och arbetsmarknadsregioner medan Sverige har 87 st. lokala arbetsmarknader. Finland och Norge har många befolkningsmässigt små arbetsmarknader medan Sverige har relativt få sammanhållna arbetsmarknader med stort befolkningsantal. Danmark har få men befolkningsmässigt stora arbetsmarknader.


Tablå 3 Sammanhållna arbetsmarknader i fyra nordiska länder enligt egen indelning


		Land

		Antal regioner 2003

		Indvånere per region

		Area per region i km²  



		Danmark

		34

		159 200

		1 268



		Finland

		191

		26 700

		1 554



		Norge

		161

		28 600

		1 910



		Sverige

		87

		103 600

		4 723





Källa: Nordregio


Indelningen i sammanhållna arbetsmarknader bygger i huvudsak på statistik om arbetspendling. I Norge tas även viss hänsyn till restider. Modellerna i Sverige och Finland liknar varandra i uppbyggnad medan indelningarna i Danmark och Norge skiljer sig avsevärt från varandra och de övriga två. Indelningarna används för olika syften. I Sverige och Finland är det de nationella statistikbyråerna som skapat indelningen. I Danmark är det danska Miljøministeriet och i Norge är det Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). I den Nordiska pendlingskartan används för enkelhetens skull den svenska modellen för att avgränsa sammanhållna arbetsmarknader3.


I karta 1 redovisas sammanhållna arbetsmarknader enligt SCB:s modell för beräkning av LA. Vid tre gränsavsnitt i norden 2004 sträcker sig LA över riksgräns. 


Årjängs kommun i Sverige har störst pendlingsutbyte med Eidsbergs kommun i Norge, vilken ingår i LA.


Haparanda har störst pendling till Torneå kommun i Finland, vilken ingår i Kemi LA.


Utsjoki kommun i Finland har störst utpendling till Karasjohka-Karasjok kommun i Norge. Karasjohka-Karasjok LA består endast av två kommuner.
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Karta 1 Lokala arbetsmarknader 2004 i Norden enligt SCB;s indelning i lokala arbetsmarknader


5.1 Förutsättningar för nya lokala arbetsmarknader


Inom två gränsområden i Norden finns stora möjligheter till att det så småningom kan bildas nya LA över riksgräns. Det ena gränsområdet ligger i Öresundsregionen och det andra i Strömstad-Haldenområdet.


Malmö och Köpenhamn


På sikt kan pendlingen från Malmö till Köpenhamn bli så stor att kommunerna kommer att bilda en LA. Pendlingen från Malmö stad till Köpenhamns kommun uppgick till drygt 2 000 personer 2004. För att Malmö ska tillhöra Köpenhamns lokala arbetsmarknad krävs ca 7 500 arbetspendlare från Malmö stad till Köpenhamns kommun. Då blir pendlingen till Köpenhamn enligt SCB:s modell för lokala arbetsmarknader större än den till Lund, som för närvarande är Malmös största utpendlingskommun.


Om den snabba utvecklingen av pendlingen från Malmö till Köpenhamn fortsätter kommer det att, enligt SCB:s beräkningsmodell, inom 5- 10 år att bildas en LA bestående av Köpenhamn och Malmö med omgivande kommuner med benämningen Köpenhamns LA.


Fredrikstad-Sarpsborg- Halden-Strömstad


Området i den sydligaste delen av den svensk-norska gränsen, bestående av bl.a. kommunerna Halden, Sarpsborg och Fredrikstad på den norska sidan och Strömstad på den svenska, skulle kunna utgöra en LA över riksgräns. Kommunerna ligger nära varandra och de har tillsammans ca 160 000 invånare, varav ca 11 000 bor i Strömstad. Kommunerna utgör en del av ett Interreg-projekt mellan Østfolds Fylke och Västra Götalandsregionen kallat Gränslöst samarbete (GSA).


Strömstad utgjorde, i den officiella svenska statistiken 2004, ett lokalt centrum och bildade en LA tillsammans med Tanums kommun. Om hänsyn även tas till pendlingen till Norge blir bilden annorlunda. Strömstad uppfyller då inte kraven på ett regionalt centrum. Det innebär att kommunen skulle föras till den kommun till vilken den har den största pendlingsströmmen. I detta fall är det till Tanums kommun, dit 205 strömstadsbor pendlade 2004. Tillsammans bildade de två kommunerna i detta fall en tvåkärnig LA.


Eftersom Strömstad är en liten kommun jämfört med sina tre norska grannkommuner är det rimligt att anta Strömstad skulle kunna ingå i en lokal arbetsmarknad bestående av bl.a. de norska kommunerna Halden, Fredrikstad och Sarpsborg. Enligt SCB:s beräkningar för den Nordiska pendlingskartan fanns en sådan LA 2004 och den erhöll benämningen Fredrikstad-Sarpsborg LA. Strömstad kommun ingick dock inte i denna eftersom kommunen bildade en egen LA med Tanums kommun. Utpendlingen från Strömstad till Tanum uppgick till 205 pendlare jämfört med 140 personer till Halden, 98 till Sarpsborg och 97 pendlare till Fredrikstad. För att Strömstad ska ingå i en LA tillsammans med kommuner på den norska sidan av riksgränsen krävs nästan en femtio procentig ökning av pendlingen till Haldens kommun.


Totalt sett har Strömstad lika stor utpendling till kommuner i Norge som till övriga Sverige. En tredjedel av utpendlingen går till kommuner inom Fredrikstad-Sarpsborg LA. Trots denna starka anknytning till den norska arbetsmarknaden utgör Strömstad tillsammans med Tanum en helsvensk LA. En orsak till detta är den starka ekonomiska utvecklingen i området. Strömstad och Tanum har trots sin litenhet under de senaste åren haft den bästa tillväxtutvecklingen av alla LA i Sverige. Om Strömstad går in i Fredrikstad-Sarpsborg LA är det rimligt att anta att även Tanum följer med till den nya svensk-norska LA. 


6 Pendling mellan gränskommuner


I vissa kommuner som ligger i anslutning till riksgränsen betyder pendling över riksgräns mycket för invånarnas möjligheter till försörjning. I detta avsnitt behandlas gränspendling för de kommuner som ligger i direkt anslutning till en riksgräns. I redovisningen av gränspendling mellan kommuner i Sverige (SE) och i Danmark (DK) används begreppet dock på ett annat sätt och syftar då på alla kommuner i Öresundsregionen även om de inte har någon gräns mot Öresund. I den danska delen av regionen ingår de kommuner som ligger på öarna Själland, Lolland, Falster, Møn och Bornholm. Den svenska delen av regionen omfattar kommunerna i Skåne.


Den gränsnära pendlingen i Norden är intensivast i Öresundsregionen därefter kommer det sydligaste gränsavsnittet mellan Sverige och Norge samt i södra Tornedalen som omfattar gränsområdet mellan Sverige och Finland.


6.1 Gränsavsnittet Sverige-Danmark


Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är en betydelsefull faktor för utvecklingen av arbetspendlingen mellan Sverige och Danmark. På var sin sida om sundet ligger två storstadsregioner som bedriver et aktivt samarbete för att tillsammans utveckla regionen. Även i norra delen av sundet finns kommunikationsmöjligheter i form av färjetrafik mellan Helsingborg och Helsingör. Området kring den norra delen av sundet är inte lika tätbefolkad som det kring den södra delen.  Den dominerande pendlingsriktningen i regionen är från den svenska till den danska delen. Denna pendling är tio gånger så stor som i motsatt riktning.


Arbetspendling från den svenska till den danska delen av Öresundsregionen


2004 omfattade arbetspendlingen från Skåne till den danska delen av Öresundsregionen 7 160 personer varav 4 000 arbetspendlade från Malmö stad och knappt 800 från Helsingborg. Andra kommuner med relativt stor pendling till den danska delen av Öresundsregionen var Lund, Vellinge och Landskrona. Se tablå 4.


Tablå 4 Pendling 2004 från Skåne till Öresund DK


		Bostadskommun i Skåne

		Arbetsställe i Öresundsregionen DK

		Därav till Köpenhamns kommun 



		Malmö

		4 040

		2 022



		Helsingborg

		789

		121



		Lund

		305

		176



		Vellinge

		278

		176



		Landskrona

		241

		103



		Trelleborg

		162

		69



		Burlöv

		101 

		58



		Övriga 

		1 237

		411



		Totalt

		7 153

		3 081





Arbetspendling från den danska till den svenska delen av Öresundsregionen 


Totalt pendlade knappt 700 personer från den danska till den svenska sidan av Öresundsregionen. Huvudströmmen gick som väntat från Köpenhamns kommun till Malmö stad. Se tablå 5.


Tablå 5 Pendling 2004 från Öresund DK till Öresund SE


		Bostadskommun i Öresund DK

		Arbetsställe i Skåne

		Därav i Malmö stad



		København

		292

		150



		Frederiksberg

		61

		35



		Gentofte

		35

		18



		Fredensborg-Humlebæk

		17

		3



		Dragør

		12

		7



		Övriga 

		267

		97



		Totalt

		684

		310





6.2 Gränsavsnittet Sverige-Norge


Riksgränsen mellan Sverige och Norge är lång och löper i huvudsak genom glest befolkade fjällområden. I gränsområdet mellan Västra Götalands län och Østfolds fylke samt mellan Värmlands län och Østfolds, Askers och Hedmarks fylken är dock befolkningstätheten betydligt högre. Oslo storstadsområde ligger relativt nära det aktuella riksgränsavsnittet och påverkar starkt den gränsnära pendlingen.


Arbetspendling från svenska till norska gränskommuner


Totalt var det knappt 900 personer som 2004 pendlade från en gränskommun i Sverige till en gränskommun i Norge, vilket utgjordes av endast 7 procent av den totala pendlingen till Norge. Betraktar vi i stället den totala pendlingen från svenska gränskommuner till samtliga kommuner i Norge uppgick den till drygt 3 000 personer, vilken motsvarade nästan 25 procent av den totala pendlingen från Sverige till Norge.


Trots att den gränsnära pendlingen totalt mellan länderna var relativt blygsam har den stor betydelse för flera av gränskommunerna. De gränskommuner i Sverige som 2004 hade den största pendlingen till gränskommuner i Norge var Eda kommun följd av Strömstad och Torsby kommuner. Årjängs kommun hade dock de flesta pendlarna till Norge men relativt få pendlare till gränskommuner på norska sidan. Årjäng hari stället relativt stor pendling till Oslo och ingår i Oslo LA.


Det övriga gränsområdet mellan Sverige och Norge utgörs av glest befolkade kommuner som särskiljs av ett fjällområde. I dessa är pendlingen över riksgräns liten. Exempelvis gränskommunerna Vilhelmina, Sorsele, Jokkmokk och Gällivare har endast några enstaka gränsnära pendlare till Norge.


Tablå 6 Arbetspendlare 2004 från svenska gränskommuner till norska gränskommuner


		Bostadskommun

		Pendlare till gränskommuner i Norge

		Pendlare til hela Norge

		Andel i % til gränskommun av samtliga pendlare til Norge



		Eda

		263

		542

		48,5



		Strömstad

		144

		564

		25,5



		Torsby

		103

		340

		30,3



		Årjäng 

		82

		583

		14,1



		Arvika

		79

		257

		30,7



		Dals-Ed

		47

		106

		44,3



		Ôvriga

		138

		743

		18,6



		Gränskommuner i

		

		

		



		Västra Götalandsregionen

		209

		914

		22,9



		Värmlands län 

		527

		1 722

		30,6



		Dalarnas län

		18

		103

		17,5



		Jämtlands län

		75

		245

		30,6



		Västerbottens län

		3

		29

		10,3



		Norrbottens län

		24

		122

		19,7



		Totalt

		856

		3 135

		27,3





Arbetspendling från norska till svenska gränskommuner


Halden står för den största pendlingen till Sverige av de norska gränsnära kommunerna och pendlingen går till allra största del till Strömstad på den svenska sidan av gränsen. 330 personer pendlade från Halden till Strömstad. I övrigt var det små pendlingsströmmar mellan gränskommunerna.

Tablå 7 Arbetspendlare 2004 från norska gränskommuner till svenska gränskommuner 

		Bostadskommun

		Pendlare till gränskommun i Sverige

		Pendlare till hela Sverige

		Andel i % till gränskommun av samtliga pendlare till Sverige



		Halden

		341

		365

		93,4



		Kongsvinger

		12

		23

		52,2



		Eidskog

		46

		47

		97,9



		Meråker

		18

		18

		100,0



		Övriga

		38

		62

		61,3



		Gränskommuner i 

		

		

		



		Østfold

		348

		375

		92,8



		Hedmark

		72

		89

		80,9



		Nord-Trøndelag

		24

		27

		88,9



		Nordland

		6

		18

		33,3



		Akershus

		2

		2

		100,0



		Sør.Trøndelag

		2

		2

		100,0



		Troms Romsa

		1

		2

		50,0



		Totalt

		455

		515

		88,3





Den norska arbetspendlingen från gränskommuner till Sverige riktade sig främst till gränskommuner i Sverige. Inte fullt 90 procent av pendlingen till Sverige gick till dessa. Motsvarande andel för svenska pendlare tillNorge var ca 27 procent.


6.3 Gränsavsnittet Sverige-Finland


Gränskommuner mellan Sverige och Finland finns enbart i Tornedalen. Arbetspendlingen mellan dessa var ungefär lika stor i båda riktningarna. Den dominerades av pendlingen mellan Haparanda och Torneå.


Arbetspendling från svenska till finska gränskommuner


Arbetspendlingen från Haparanda till grannkommunerna i Finland omfattade 287 personer, varav 282 arbetspendlade till Torneå. Se tablå 8. Övriga svenska gränskommuner hade liten arbetspendling till gränskommunerna på den finska sidan. 63 procent av pendlingen från de svenska gränskommunerna till Finland gick till finska gränskommuner.


Tablå 8 Arbetspendlare 2004 från svenska gränskommuner till finska gränskommuner 


		Bostadskommun

		Pendlare till gränskommun i Finland

		Pendlare till hela Finland

		Andel i % till gränskommun av samtliga pendlare til Finland



		Haparanda

		287

		460

		62,4



		Ôvertorneå

		25

		33

		75,8



		Kiruna

		6

		10

		60,0



		Pajala

		6

		11

		54,5



		Totalt

		324

		514

		63,0





Arbetspendlingen från finska till svenska gränskommuner 


Arbetspendlingen från Torneå på den finska sidan till grannkommunen Haparanda på den svenska var inte lika omfattande som arbetspendlingen i den motsatta riktningen. 171 personer arbetspendlade från Torneå till Haparanda. Däremot var pendlingen från övriga finska gränskommuner, i huvudsak riktad mot Haparanda, relativt stor. Andelen arbetspendlare från de finska gränskommunerna till de svenska gränskommunerna var 72 procent av den totala arbetspendlingen från dessa kommuner till Sverige.


Tablå 9 Arbetspendlare 2004 från finska gränskommuner till svenska gränskommuner 


		Bostadskommun

		Pendlare till gränskommun i Sverige

		Pendlare till hela Sverige

		Andel i % till gränskommun av samtliga pendlare til Sverige



		Torneo

		171

		244

		70,1



		Ylitorneo

		80

		95

		84,2



		Kolari

		49

		57

		86



		Pello

		41

		47

		87,2



		Mourio

		10

		12

		83,3



		Enontekiö

		8

		10

		80,0



		Totalt

		359

		465

		77,2





6.4 Gränsavsnittet Norge-Finland


Pendlingsutbytet för gränskommuner mellan Norge och Finland var mycket svagt beroende på att befolkningen bor mycket glest.


Arbetspendling från finska till norska gränskommuner


Antalet arbetspendlare mellan gränskommuner mellan Finland och Norge var endast 18 personer. Totalt pendlade knappt 100 personer från gränsnära kommuner i Finland till Norge.


Arbetspendling från norska till finska gränskommuner


Arbetspendlingen från Norge till Finland mellan gränskommuner omfattade 5 personer. Den totala pendlingen från Norge till Finland var 15 personer.


7. Pendling mellan huvudstadsregioner


I detta avsnitt redovisas arbetspendlingen mellan de fyra ländernas huvudstadsregioner. Den regionindelning som används är LA. Läs mer om LA som beskrivs i avsnitt 5 och bilaga 1. Arbetspendlingen mellan huvudstadsregionerna uppgick 2004 till knappt 3 000 arbetspendlare motsvarande 8 procent av arbetspendlingen över riksgräns i Norden. 


Den största pendlingsströmmen mellan huvudstadsregionerna gick från Stockholmsregionen till Osloregionen med ca 700 personer, följd av pendlingen från Köpenhamnsregionen till Stockholmsregionen med drygt 400 personer. Den tredje största pendlingsströmmen, uppgående till knappt 400 personer, gick från Helsingforsregionen till Osloregionen. Se diagram 36.
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Diagram 36 Antal utpendlare 2004 från huvudstadsregion fördelade efter inpendlingsregion


Den största mottagaren av pendlare från övriga huvudstadsregioner var Osloregionen som tog emot 1 330 arbetspendlare följd av Stockholmsregionen med drygt 700 arbetspendlare. Köpenhamnsregionen hade det minsta antalet inpendlare från övriga huvudstäder i Norden med 300 personer. 
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Diagram 37 Antal inpendlare 2004 till huvudstadsregionerna fördelade efter utpendlingsregion


OsloLA hade den största attraktionskraften bland de nordiska huvudstäderna. 47 procent av pendlingen mellan huvudstäderna gick till Osloregionen. Stockholmsregionen erhöll 29 procent av huvudstadspendlarna medan Helsingfors erhöll 14 procent och Köpenhamn 11 procent. Se tablå 10.


Tablå 10 Huvudstädernas andel av den totala pendlingen mellan huvudstadsregioner i Norden


		Utpendlingsregion

		  Inpendlingsregion

		Totalt



		

		  Stockholm

		Köpenhamn

		Oslo

		Helsingfors

		



		Stockholm

		-

		8,3

		24,2

		10,4

		42,9



		Köpenhamn

		16,0

		-

		9,9

		-

		26,0



		Oslo

		8,8

		2,3

		-

		3,1

		14,2



		Helsingfors

		4,0

		-

		12,9

		-

		17,0



		Totalt

		28,9

		10,5

		47,0

		13,5

		100





Stockholmsregionen svarade för 43 procent av den samlade utpendlingen från de nordiska huvudstadsregionerna följd av Köpenhamnsregionen med 26 procent, Helsingforsregionen med 17 procent och Osloregionen med 14 procent.


8 Arbetspendlingen mellan Danmark och Sverige i Öresund


Interessen for udviklingen i Øresundsregionen og integrationen mellem Danmark og Sverige har været voksende siden broens åbning i 2000 og vokser stadig.


SCB og Danmark Statistik udarbejder sammen hvert år statistik om øresundsregionen, der kan findes på www.orestat.scb.se. Statistik om arbejdspendling i regionen findes tilbage til 1997 og indeholder blandt andet informationer om pendlernes bopæl og arbejdssted, samt virksomhedsstørrelse og lønnens størrelse.


8.1 Antallet af pendlere i Øresundsregionen


Antallet af arbejdspendlere i Øresundsregionen har været stigende gennem hele perioden. I 2004 pendlede 7160 personer fra Skåne til Østdanmark for at arbejde. Det er over tre gange så mange personer som i 1997. I forhold til 2000 hvor Øresundsbroen blev åbnet er der mere end dobbelt så mange, som pendler til Østdanmark. Med Østdanmark avses den danska delen av Øresundsregionen.


For pendlingsstrømmen fra Østdanmark har stigningen også været stor, men antallet af pendlere ligger på et noget lavere niveau. i 1997 pendlede 166 personer fra Skåne til Østdanmark for at arbejde. I 2004 pendlede 692 personer, hvilket er over 4 gange så mange som ved statistikkens start.
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Diagram 38 Antal arbejdspendlere i Øresundsregionen fordelt på år


8.2 Øresundspendlernes fødselsland


I de første år Øresundsstatistikken eksisterede var der flest svenskere blandt arbejdspendlerne i begge retninger over Øresund.


Fra 2001 var det overvejende danskere, der pendlede fra Østdanmark til Skåne. Andelen af øresundspendlere, som har et andet fødselsland end Sverige eller Danmark har været også stigende. I 1997 var 11,4 pct. af øresundspendlerne fra Skåne til Østdanmark født i andre lande. I 2004 var andelen steget til 15,8 pct.


I 2004 var 1 128 af pendlerne fra Skåne til Østdanmark født i et andet land end Sverige eller Danmark. Det land som hyppigst optræder som fødselsland er Tyrkiet, derefter kommer Norge og Iran. Generelt kommer de fleste, der ikke er født i enten Danmark eller Sverige, fra et ikke-vestligt land.
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Diagram 39 Antal arbejdspendlere fra Skåne till Østdanmark fordelt på fødselsland og år


For arbejdspendlerne fra Østdanmark til Skåne var der i 1997 flest personer, som var født i Sverige. Fra 2002 kom danskerne dog i overtal. Også i pendlingsstrømmen mod Skåne, har der over årene været en stigning i andelen af personer født i andre lande. I 1997 var 8,5 pct af arbejdspendlerne fra Østdanmark til Skåne, født i et andet land end Sverige eller Danmark i 2004 var dette steget til 15,9 pct. 


For arbejdspendlerne fra Østdanmark til Skåne i 2004, er de fleste personer født i et vestligt land, hvis fødselslandet ikke er Danmark eller Sverige. I alt er 109 personer født i andre lande og her er Storbritannien, Norge og Tyskland mest udbredt som fødselsland.
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Diagram 40 Antal arbejdspendlere fra Østdanmark till Skåne fordelt på fødselsland og år


9 Lönesummor


Den samlade lönesumman för löneinkomsttagare som jobbade i annat land i Norden närmade sig 12 miljarder SEK under 2004 och för arbetspendlarna uppgick den till 9 miljarder SEK. För den grupp som hade sitt huvudsakliga arbete i annat land i Norden, arbetspendlare över riksgräns, ökade lönesumman med 31 procent. Sedan förra mätningen från 2001 har arbetskraftsutbytet mellan Norge och Finland tillkommit i beräkningarna, de hade sammanlagt närmare 262 miljoner SEK i löneinkomster och har inte räknats in i jämförelsen ovan.


Vi har tidigare visat att pendlingen från Sverige står för största delen av arbetspendlingen i Norden, det slår också igenom på lönesumman där svenska arbetspendlare står för 72 procent av hela lönesumman. Näst störst andel hade pendlingen från Danmark med 14 procent och därefter kom den från Finland och Norge med 10 respektive 5 procent.


Tablå 11 Lönesummor för inkomsttagare och arbetspendlare, år 2004. SEK


		Bostadsland

		Arbetsland

		Lönesumma 
inkomsttagare

		Andel i %

		Därav arbets-pendlare

		Andel i %



		Danmark 

		Norge

		1 109 457 976

		10

		710 469 587

		8



		

		Sverige

		628 771 934

		5

		547 252 924

		6



		

		Summa

		1 738 229 910

		15

		1 257 722 511

		14



		

		

		

		

		

		



		Norge

		Danmark

		265 676 095

		2

		126 276 684

		1



		

		Sverige

		397 260 768

		3

		302 708 808

		3



		

		Finland

		46 573 472

		0

		33 775 038

		0



		

		Summa

		709 510 335

		6

		462 760 531

		5



		

		

		

		

		

		



		Finland

		Norge

		309 707 965

		3

		228 057 990

		3



		

		Sverige

		771 500 798

		7

		679 540 922

		7



		

		Summa

		1 081 208 763

		9

		907 598 912

		10



		

		

		

		

		

		



		Sverige

		Danmark

		3 356 524 619

		29

		2 999 407 405

		33



		

		Finland

		465 075 426

		4

		390 183 980

		4



		

		Norge

		4 226 867 641

		37

		3 206 718 902

		35



		

		Summa

		8 048 467 686

		70

		6 596 310 287

		72



		Totalt

		

		11 577 416 694

		100

		9 224 392 241

		100





Den största lönesummeökningen, 86 procent, noterades för arbetspendlande svenskar i Danmark.  Den löneinkomstmässigt största strömmen av arbetspendlare går dock fortfarande från Sverige till Norge. Svenskarna tjänar 3,2 miljarder SEK i Norge medan man hade nära 3 miljarder SEK i löneinkomster i Danmark. Den näst största lönesummeökningen noterades för svenskar som arbetspendlade till Finland, 58 procent. Lönesumman för norrmän och danskar som arbetspendlade till Sverige ökade med 53 respektive 33 procent. För norrmännen minskade den med 44 procent i Danmark och danskarna minskade med 8 procent i Norge.


Tablå 12 Lönesummornas förändring för inkomsttagare respektive arbetspendlare över riksgräns mellan åren 2001 och 2004. SEK


		Bostadsland

		Arbetsland

		Inkomsttagare Förändring i %

		Arbetspendlare Förändring i %



		Danmark 

		Norge

		-9,3

		-8,4



		

		Sverige

		19,1

		32,7



		

		Summa

		-0,7

		5,9



		

		

		

		



		Norge

		Danmark

		-29,1

		-43,7



		

		Sverige

		16,4

		53,4



		

		Finland1

		-

		-



		

		Summa

		-0,9

		1,7



		

		

		

		



		Finland

		Norge2

		-

		-



		

		Sverige

		26,3

		55,9



		

		Summa

		26,3

		55,9



		

		

		

		



		Sverige

		Danmark

		80,1

		86,4



		

		Finland

		14,1

		57,5



		

		Norge

		6,3

		8,9



		

		Summa

		28,8

		37,4



		Totalt

		

		20,3

		30,9





1 Förändring av lönesummor för norska inkomsttagare och arbetspendlare i Finland går ej att ta fram då inga förändringstal finns för 2001 2 Förändring av lönesummor för finska inkomsttagare och arbetspendlare i Norge går ej att ta fram då inga förändringstal finns för 2001


Den totala svenska lönesumman uppgick till 990 miljarder SEK under 2004. Den avsåg löneinkomster som intjänats av personer som arbetade på svenska arbetsställen det året. Svenskar som jobbat i Danmark, Finland och Norge tjänade samma år 6,6 miljarder SEK, vilket i det perspektivet kan uppfattas som ett ganska litet belopp. För vissa gränskommuner kan invånarnas löneinkomster från grannlandet dock ha en stor betydelse för helheten, vilket framgår av tablå 13 nedan.


Tablå 13 Andel löneinkomster från närliggande land år 2004


		Kommun

		    Löneinkomster i miljoner SEK

		    Andel löneinkomst



		

		I Sverige

		

		I annat Nordiskt land

		I annat Nordiskt land i %

		



		Eda

		646

		

		158

		19,7

		



		Årjäng

		750

		

		171

		18,6

		



		Strömstad

		1 022

		

		194

		16,0

		



		Haparanda

		680

		

		101

		12,9

		



		Malmö

		24 804

		

		1 603

		6,1

		



		Riket

		990 274

		

		6 596

		0,7

		





10 Flyttningar


Fram till 2001 beskrevs rörligheten mellan de Nordiska länderna nästan uteslutande genom omfattningen av flyttningsströmmarna mellan länderna. Genom den Nordiska penlingskartan blev det möjligt att komplettera redovisningarna med uppgift om de gränsöverskridande strömmarna av arbetspendlare, d.v.s. personer som inte tänkt sig att flytta till den nya arbetsorten eller som ännu inte hunnit flytta dit. Det finns idag ingen samlad bild av flyttningarnas betydelse för arbetskraftsrörligheten i Norden, då vi i utflyttningslandet inte vet hur många som flyttat till ett arbete i det andra landet och i inflyttningslandet vet vi inte hur många som lämnat ett arbete vid sin flyttning. Vi vet att flyttningarna de senaste åren haft mindre betydelse än arbetspendlingen. Under 2004 uppgick det totala antalet arbetspendlare till närmare 37 000 personer från 16 års ålder. Den totala flyttningen för alla åldrar mellan länderna uppgick samtidigt till 32 000 personer.
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Diagram 41 Flyttningar inom Norden efter flyttningens riktning år 2004


10.1 Flyttare till Sverige 


Detta avsnitt hålls ganska kort och är avsett att tjäna som exempel på hur flyttstatistik kombinerad med arbetspendling mellan länderna kan ge underlag för vidare analyser av rörligheten på den Nordiska arbetsmarknaden. Eftersom redovisningen ligger en bit utanför uppdraget har ingen heltäckande beskrivning med alla nordiska länderna genomförts. Statistiken utgår från svenska förhållanden. 


Under år 2003 flyttade 12 000 personer, 16 år och äldre, till Sverige från Danmark, Finland och Norge. Närmare 30 procent var förvärvsarbetande i Sverige året efter. Skillnaderna var dock relativt stora. Medan inflyttarna från Norge närmade sig 40 procents sysselsättning i Sverige så jobbade bara 20 procent av danskarna och de från Finland låg på genomsnittet, d.v.s. ca 30 procent.


Bilden blir dock en annan om man också tar hänsyn till hur många av dessa flyttare som fortsatte att jobba i landet de lämnat. För dansk del jobbade 30 procent kvar i Danmark året efter utflyttningen till Sverige medan motsvarande siffra för norrmännen bara var 15 procent. Den sammantagna förvärvsintensiteten för flyttarna från Danmark och Norge blev därmed ca 50 procent i båda fallen.


Nästan 15 procent av 2003 års inflyttare till Sverige från de tre länderna flyttade under 2004 tillbaka till utgångslandet. Hela 22 procent av finländarna återvände, 14 procent av danskarna och 10 procent av normännen. Den svenska statistiken ger f.n. ingen information om dessa personers sysselsättningssituation. Detsamma gäller för alla andra som flyttar från Sverige. SCB har i sitt förslag till gränsregional statistik mellan de berörda länderna föreslagit ett utökat samarbete för att möjliggöra tillgång på sådan statistikinformation.


Bilaga 1


Metoden att skapa lokala arbetsmarknader (LA)


Indelningen i lokala arbetsmarknader bygger på statistik om arbetspendling. Arbetspendling uppstår enligt SCB:s definition om en person bor i en kommun och arbetar i en annan d.v.s. pendling sker över kommungräns. Källa för statistiken är SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
. Processen med att skapa LA sker genom att först bestämma förekomsten av lokala centra och därefter avgöra till vilket lokalt centrum övriga d.v.s. osjälvständiga kommuner ska föras. Det finns även ett tredje steg som innebär att urskilja flerkärniga lokala arbetsmarknader.


Kontaktpersoner: Henrik Alfredson; e-post: henrik.alfredson@scb.se Håkan Sjöberg; e-post: hakan.sjoberg@scb.se

Steg 1: Bestämning av lokala centra


I steg 1 bestäms de kommuner som är självständiga och därmed utgör lokala centra. För att en kommun ska klassas som självständig, d.v.s. som ett lokalt centrum, måste två villkor vara uppfyllda:


Villkor 1: Andelen utpendlare totalt i ett lokalt centrum ska vara mindre än 20 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i det lokala centrat (p1). I exemplet i figur 1 är p1 = 15 % d.v.s. 6,5 % + 5,5 % + 3 %.


Villkor 2: Den största pendlingsströmmen till en enskild kommun från ett lokalt centrum ska vara mindre än 7,5 procent av totala antalet förvärvsarbetande i det lokala centrat (p2). I exemplet nedan är p2 = 6,5 % d.v.s. den största pendlingsströmmen går till kommun B och den omfattar 6,5% av samtliga förvärvsarbetande som bor i det lokala centrat A.
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Figur 1 Villkor för ett lokalt centrum


Steg 2: Bestämning till vilket lokalt centrum övriga d.v.s. osjälvständiga kommuner ska föras


I steg 2 bestäms till vilket lokalt centrum de osjälvständiga kommunerna ska föras. Huvudregeln är att den osjälvständiga kommunen förs till den kommun till vilken den största pendlingsströmmen är riktad. Kopplingen av osjälvständiga kommuner till regionala centra görs genom att kommunerna klassas efter karaktären på hur deras utpendling ser ut:


Typ 11 utgörs av lokalt centrum d.v.s. p1<20% och p2 <7,5 %.


Typ 20 utgörs av kommun som har sin största utpendling till ett lokalt centrum (Typ 11-kommun)


Typ 30 utgörs av kommun som har sin största utpendling till en typ 20-kommun


Typ 50 utgörs av kommun som har sin största utpendling till en typ 30-kommun.
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Figur 2. Exempel på kommuntyper i en lokal arbetsmarknad

Figur 2 förklarar sambanden mellan de olika kommuntyperna. I den lokala arbetsmarknaden finns förutom ett lokalt centrum (typ11) två osjälvständiga kommuner av typ 20 som har sin största utpendling till det lokala centrat. Dessutom finns en osjälvständig kommun av typ 30 som har sin största utpendling till en av kommunerna av typ 20. Kommunen av typ 50 har sin största utpendling till en typ 30 kommun. Trots detta förs typ 50-kommunen till typ 11-kommunens lokala arbetsmarknad. Det senare är en förändring jämfört med tidigare regel för typ 50-kommuner. Denna sade att typ 50-kommunen skulle knytas till den kommun som hade den näst största pendlingsströmmen. I och med att vi börjat avgränsa flerkärniga lokala arbetsmarknader känns det naturligare att lägga typ 50-kommuner till den kommun till vilken den största utpendlingen sker.
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Figur 3. Exempel på gemensamt lokalt centrum


I figur 3 finns två kommuner som var och en för sig inte bildar ett lokalt centrum (typ 11) enligt angivna kriterier. Exempelvis är p1 i båda fallen > 20 %. De har dock de största utpendlingsströmmarna till varandra. Dessa två kommuner bildar då gemensamt ett lokalt centrum. Stockholm/Solna och Nyköping/Oxelösund är exempel sådana LA.


Steg 3. Bestämning av flerkärniga lokala arbetsmarknader


Vissa lokala arbetsmarknader har en mer komplicerad struktur än andra på det sättet att det finns fler kommuner än det lokala centrat som har andra kommuner knutna till sig via pendling. Inom exempelvis Stockholms lokala arbetsmarknad utgör Stockholm/ Solna, Uppsala och Södertälje kommuner sådana egna kärnor för inpendling från omgivande kommuner.


 


11 


30c 


20c 


50c   


30b 


30b 


20a 


20a 


20a 


20b 




Figur 4. Flerkärniga lokala arbetsmarknader


I figur 4 finns en kommun som utgör ett lokalt centrum (typ 11) och fem osjälvständiga kommuner av typ 20. Två av de fem typ 20-kommunerna har själva kommuner av typ 30 eller 50 knutna till sig. Inom LA 3 kan nu tre grupper av kommuner urskiljas med utgångspunkt från pendlingsmönstret. De tre kärnorna i den lokala arbetsmarknaden utgörs av typ 11-kommunen och de två typ 20-kommunerna med benämningen b respektive c.
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Tabell 1a Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004


		

		Totalt antal danska arbetspendlare

		Därav till



		Ålder

		

		

		

		       Finland1

		      Norge

		      Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla åldrar

		5 133

		3 232

		1 901

		-

		-

		-

		3 303

		2 114

		1 189

		1 830

		1 118

		712



		15–19

		96

		35

		61

		-

		-

		-

		73

		24

		49

		23

		11

		12



		20–24

		1 204

		446

		758

		-

		-

		-

		900

		318

		582

		304

		128

		176



		25–54

		3 123

		2 215

		908

		-

		-

		-

		1 953

		1 474

		479

		1 170

		741

		429



		55–64

		565

		418

		147

		-

		-

		-

		290

		228

		62

		275

		190

		85



		65–

		145

		118

		27

		-

		-

		-

		87

		70

		17

		58

		48

		10





1Uppgift om antalet danska arbetspendlare i Finland finns ej.


Tabell 1aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön


		

		Procentuell förändring av danska arbetspendlare

		Därav till



		Ålder

		

		

		

		       Finland1

		       Norge

		   Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla åldrar

		7,4

		2,4

		17,1

		-

		-

		-

		-2,0

		-6,0

		6,2

		29,8

		41,3

		23,4



		15–19

		12,9

		29,6

		5,2

		-

		-

		-

		-5,2

		-4,0

		-5,8

		187,5

		100,0

		450,0



		20–24

		3,4

		-4,3

		8,6

		-

		-

		-

		-4,5

		-15,2

		2,6

		36,9

		34,4

		40,7



		25–54

		3,1

		-2,7

		20,4

		-

		-

		-

		-6,6

		-10,2

		6,7

		24,5

		40,7

		16,7



		55–64

		32,9

		28,2

		48,5

		-

		-

		-

		34,3

		31,8

		44,2

		31,6

		51,8

		24,2



		65–

		93,3

		96,7

		80,0

		-

		-

		-

		97,7

		100,0

		88,9

		87,1

		66,7

		92,0





1Uppgift om antalet danska arbetspendlare i Finland finns ej.


Tabell 1b Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004


		

		Totalt antal finska arbetspendlare

		Därav till



		Ålder

		

		

		

		       Danmark1

		       Norge

		   Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla åldrar

		5 390

		2 964

		2 426

		-

		-

		-

		1 606

		1 049

		557

		3 784

		1 915

		1 869



		15–19

		225

		88

		137

		-

		-

		-

		45

		18

		27

		180

		70

		110



		20–24

		947

		369

		578

		-

		-

		-

		249

		127

		122

		698

		242

		456



		25–54

		3 586

		2 090

		1 496

		-

		-

		-

		1 138

		774

		364

		2 448

		1 316

		1 132



		55–64

		557

		369

		188

		-

		-

		-

		165

		122

		43

		392

		247

		145



		65–

		75

		48

		27

		-

		-

		-

		9

		8

		1

		66

		40

		26





1Uppgift om antalet finska arbetspendlare i Danmark finns ej.


Tabell 1bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön


		

		Procentuell förändring av finska arbetspendlare

		Därav till



		Ålder

		

		

		

		       Danmark1

		       Norge2

		   Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla åldrar

		49,9

		57,6

		43,0

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		49,9

		57,6

		43,0



		15–19

		65,1

		69,2

		59,1

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		65,1

		69,2

		59,1



		20–24

		60,5

		65,2

		52,2

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		60,5

		65,2

		52,2



		25–54

		45,0

		53,4

		38,5

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		45,0

		53,4

		38,5



		55–64

		51,9

		57,6

		48,8

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		51,9

		57,6

		48,8



		65–

		88,6

		73,3

		100,0

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		88,6

		73,3

		100,0





1Uppgift om antalet finska arbetspendlare i Danmark finns ej.  2  Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga förändringstal finns för 2001


Tabell 1c Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004


		

		Totalt antal norska 
arbetspendlare

		Därav till



		Ålder

		

		

		

		     Danmark

		      Finland

		    Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla åldrar

		2 432

		1 377

		1 055

		494

		297

		197

		214

		115

		99

		1 724

		965

		759



		15–19

		269

		127

		142

		12

		2

		10

		5

		2

		3

		252

		123

		129



		20–24

		499

		215

		284

		110

		45

		65

		41

		17

		24

		348

		153

		195



		25–54

		1 438

		871

		567

		347

		231

		116

		152

		86

		66

		939

		554

		385



		55–64

		180

		127

		53

		19

		13

		6

		10

		6

		4

		151

		108

		43



		65–

		46

		37

		9

		6

		6

		0

		6

		4

		2

		34

		27

		7





Tabell 1cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön


		

		Procentuell förändring av norska arbetspendlare

		Därav till



		Ålder

		

		

		

		    Danmark

		      Finland1

		  Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla åldrar

		5,7

		2,3

		10,6

		-38,1

		-41,5

		-32,1

		-

		-

		-

		32,6

		32,9

		32,2



		15–19

		26,3

		56,3

		7,8

		-29,4

		-50,0

		-23,1

		-

		-

		-

		31,3

		61,8

		11,2



		20–24

		24,5

		26,9

		22,6

		-3,5

		2,3

		-7,1

		-

		-

		-

		37,0

		36,6

		37,3



		25–54

		-2,6

		-7,6

		6,6

		-42,0

		-43,1

		-39,6

		-

		-

		-

		30,1

		24,8

		38,5



		55–64

		0,0

		-3,2

		8,9

		-69,8

		-72,9

		-60,0

		-

		-

		-

		41,1

		40,3

		43,3



		65–

		29,0

		43,5

		-12,5

		0,0

		0,0

		..

		-

		-

		-

		36,0

		58,8

		-12,5





1Förändring av antalet norska arbetspendlare till Finland går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001.

Tabell 1d Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004


		

		Totalt antal svenska 
arbetspendlare

		Därav till



		Ålder

		

		

		

		  Danmark

		 Finland

		    Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla åldrar

		24 072

		16 334

		7 738

		8 496

		5 529

		2 967

		2 360

		1 308

		1 052

		13 216

		9 497

		3 719



		15–19

		629

		282

		347

		107

		45

		62

		125

		44

		81

		397

		193

		204



		20–24

		4 648

		2 325

		2 323

		1 014

		521

		493

		702

		277

		425

		2 932

		1 527

		1 405



		25–54

		16 334

		11 884

		4 450

		6 698

		4 511

		2 187

		1306

		831

		475

		8 330

		6 542

		1 788



		55–64

		2 168

		1 638

		530

		630

		418

		212

		167

		121

		46

		1 371

		1 099

		272



		65–

		293

		205

		88

		47

		34

		13

		60

		35

		25

		186

		136

		50





Tabell 1dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön


		

		Procentuell förändring av svenska arbetspendlare

		Därav till



		Ålder

		

		

		

		    Danmark

		   Finland

		   Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla åldrar

		23,0

		18,6

		33,5

		83,3

		80,2

		89,2

		47,6

		49,9

		45,8

		-0,9

		-3,2

		5,5



		15–19

		-24,1

		-29,5

		-19,1

		72,6

		50,0

		93,8

		-3,1

		0,0

		-8,3

		-37,8

		-40,1

		-35,4



		20–24

		15,8

		7,3

		25,7

		121,4

		100,4

		149,0

		58,1

		56,3

		61,0

		-5,8

		-12,0

		2,0



		25–54

		25,8

		20,9

		41,1

		81,8

		83,4

		78,4

		45,1

		56,8

		39,2

		-0,8

		-3,5

		10,1



		55–64

		39,9

		33,0

		66,7

		55,9

		40,7

		98,1

		70,4

		35,3

		89,1

		30,8

		26,2

		53,7



		65–

		53,4

		42,4

		87,2

		74,1

		54,5

		160,0

		114,3

		108,3

		118,8

		36,8

		28,3

		66,7





Tabell 2a Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004


		

		Totalt antal danska arbetspendlare

		Därav till



		Födelseregion

		

		

		

		      Finland1

		   Norge

		   Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla födelseregioner

		5 133

		3 232

		1 901

		-

		-

		-

		3 303

		2 114

		1 189

		1 830

		1 118

		712



		Danmark

		2 741

		2 080

		661

		-

		-

		-

		1 806

		1419

		387

		935

		661

		274



		Finland

		15

		6

		9

		-

		-

		-

		4

		1

		3

		11

		5

		6



		Norge

		1 272

		548

		724

		-

		-

		-

		1 247

		529

		718

		25

		19

		6



		Sverige

		689

		316

		373

		-

		-

		-

		28

		14

		14

		661

		302

		359



		Island

		16

		12

		4

		-

		-

		-

		11

		9

		2

		5

		3

		2



		Övriga EU25

		136

		93

		43

		-

		-

		-

		61

		46

		15

		75

		47

		28



		Övriga Europa

		33

		18

		15

		-

		-

		-

		10

		4

		6

		23

		14

		9



		Övriga Världen

		231

		159

		72

		-

		-

		-

		136

		92

		44

		95

		67

		28





1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej.

Tabell 2aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön


		

		Procentuell förändring av danska arbetspendlare

		Därav till



		Födelseregion

		

		

		

		      Finland1

		  Norge

		 Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla födelseregioner

		7,4

		2,4

		17,1

		-

		-

		-

		-2,0

		-6,0

		6,2

		29,8

		23,4

		41,3



		Danmark

		1,2

		-0,3

		6,1

		-

		-

		-

		-10,7

		-10,4

		-11,8

		36,3

		31,7

		48,9



		Finland

		25,0

		0,0

		50,0

		-

		-

		-

		300,0

		..

		200,0

		0,0

		-16,7

		20,0



		Norge

		12,3

		6,2

		17,3

		-

		-

		-

		12,4

		6,4

		17,3

		4,2

		0,0

		20,0



		Sverige

		16,0

		-0,3

		34,7

		-

		-

		-

		-12,5

		-22,2

		0,0

		17,6

		1,0

		36,5



		Island

		23,1

		20,0

		33,3

		-

		-

		-

		22,2

		12,5

		100,0

		25,0

		50,0

		0,0



		Övriga EU25

		38,8

		22,4

		95,5

		-

		-

		-

		15,1

		2,2

		87,5

		66,7

		51,6

		100,0



		Övriga Europa

		33,3

		6,3

		87,5

		-

		-

		-

		-10,0

		-57,1

		100,0

		64,3

		55,6

		80,0



		Övriga Världen

		18,4

		25,0

		5,9

		-

		-

		-

		3,8

		3,3

		4,8

		48,4

		76,3

		7,7





1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej.


Tabell 2b Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004


		

		Totalt antal finska arbetspendlare

		Därav till



		Födelseregion

		

		

		

		   Danmark1

		  Norge

		  Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla födelseregioner

		4 936

		2 676

		2 260

		-

		-

		-

		1 152

		761

		391

		3 784

		1 915

		1 869



		Danmark

		7

		6

		1

		-

		-

		-

		3

		2

		1

		4

		4

		0



		Finland

		4 328

		2 314

		2 014

		-

		-

		-

		1 055

		700

		355

		3 273

		1 614

		1 659



		Norge

		45

		27

		18

		-

		-

		-

		39

		23

		16

		6

		4

		2



		Sverige

		436

		256

		180

		-

		-

		-

		29

		20

		9

		407

		236

		171



		Island

		1

		1

		0

		-

		-

		-

		0

		0

		0

		1

		1

		0



		Övriga EU25

		55

		39

		16

		-

		-

		-

		15

		11

		4

		40

		28

		12



		Övriga Europa

		5

		3

		2

		-

		-

		-

		2

		2

		0

		3

		1

		2



		Övriga Världen

		59

		30

		29

		-

		-

		-

		9

		3

		6

		50

		27

		23





Tabell 2bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön


		

		Procentuell förändring av 
finska arbetspendlare

		Därav till



		Födelseregion

		

		

		

		    Danmark1

		     Norge2

		 Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla födelseregioner

		49,9

		43,0

		57,6

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		49,9

		43,0

		57,6



		Danmark

		33,3

		100,0

		-100,0

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		33,3

		100,0

		-100,0



		Finland

		48,3

		43,7

		53,0

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		48,3

		43,7

		53,0



		Norge

		20,0

		0,0

		100,0

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		20,0

		0,0

		100,0



		Sverige

		52,4

		34,9

		85,9

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		52,4

		34,9

		85,9



		Island

		0,0

		0,0

		..

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		0,0

		0,0

		..



		Övriga EU25

		344,4

		211,1

		..

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		344,4

		211,1

		..



		Övriga Europa

		-70,0

		-85,7

		-33,3

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-70,0

		-85,7

		-33,3



		Övriga Världen

		117,4

		50,0

		360,0

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		117,4

		50,0

		360,0





1Uppgift om finska arbetspendlare i Danmark finns ej. 2Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001.


Tabell 2c Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004


		

		Totalt antal norska arbetspendlare

		Därav till



		Födelseregion

		

		

		

		  Danmark

		  Finland

		Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla födelseregioner

		2 432

		1 377

		1 055

		494

		297

		197

		214

		115

		99

		1 724

		965

		759



		Danmark

		193

		115

		78

		185

		112

		73

		0

		0

		0

		8

		3

		5



		Finland

		185

		93

		92

		0

		0

		0

		165

		80

		85

		20

		13

		7



		Norge

		1 268

		738

		530

		262

		152

		110

		33

		23

		10

		973

		563

		410



		Sverige

		597

		302

		295

		9

		2

		7

		7

		5

		2

		581

		295

		286



		Island

		1

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		1

		0



		Övriga EU25

		45

		35

		10

		13

		13

		0

		3

		2

		1

		29

		20

		9



		Övriga Europa

		59

		32

		27

		1

		0

		1

		1

		1

		0

		57

		31

		26



		Övriga Världen

		84

		61

		23

		24

		18

		6

		5

		4

		1

		55

		39

		16





Tabell 2cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön


		

		Procentuell förändring av norska arbetspendlare

		Därav till



		Födelseregion

		

		

		

		     Danmark

		       Finland1

		  Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla födelseregioner

		5,7

		2,3

		10,6

		-38,1

		-41,5

		-32,1

		-

		-

		-

		32,6

		32,9

		32,2



		Danmark

		-48,5

		-50,9

		-44,7

		-49,5

		-50,9

		-47,1

		-

		-

		-

		-11,1

		-50,0

		66,7



		Finland

		-4,8

		8,3

		-22,2

		-100,0

		-100,0

		..

		-

		-

		-

		0,0

		18,2

		-22,2



		Norge

		21,7

		18,8

		25,9

		-19,1

		-26,9

		-5,2

		-

		-

		-

		40,8

		42,9

		38,0



		Sverige

		11,3

		5,3

		18,1

		-76,9

		-92,3

		-46,2

		-

		-

		-

		18,3

		15,2

		21,7



		Island

		-75,0

		-66,7

		-100,0

		-100,0

		-100,0

		-100,0

		-

		-

		-

		..

		..

		..



		Övriga EU25

		-14,3

		-10,8

		-25,0

		-55,2

		-38,1

		-100,0

		-

		-

		-

		45,0

		25,0

		125,0



		Övriga Europa

		107,1

		82,4

		145,5

		..

		..

		..

		-

		-

		-

		103,6

		82,4

		136,4



		Övriga Världen

		3,9

		21,3

		-24,1

		-31,4

		-14,3

		-57,1

		-

		-

		-

		34,1

		50,0

		6,7





1Förändring av antalet norska arbetspendlare till Finland går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001.


Tabell 2d Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004


		

		Totalt antal svenska 
arbetspendlare

		Därav till



		Födelseregion

		

		

		

		    Danmark

		   Finland

		      Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla födelseregioner

		24 072

		16 334

		7 738

		8496

		5529

		2967

		2360

		1308

		1052

		13 216

		9 497

		3 719



		Danmark

		4 085

		2 791

		1 294

		3977

		2706

		1271

		2

		1

		1

		106

		84

		22



		Finland

		2 141

		1 223

		918

		55

		29

		26

		1822

		973

		849

		264

		221

		43



		Norge

		2 505

		1 612

		893

		100

		60

		40

		3

		3

		0

		2 402

		1549

		853



		Sverige

		13 329

		9 315

		4 014

		3182

		1939

		1243

		442

		275

		167

		9 705

		7101

		2604



		Island

		43

		33

		10

		25

		18

		7

		0

		0

		0

		18

		15

		3



		Övriga EU25

		453

		322

		131

		240

		175

		65

		24

		17

		7

		189

		130

		59



		Övriga Europa

		409

		286

		123

		287

		188

		99

		10

		5

		5

		112

		93

		19



		Övriga Världen

		1 107

		752

		355

		630

		414

		216

		57

		34

		23

		420

		304

		116





Tabell 2dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön


		

		Procentuell förändring av svenska arbetspendlare

		Därav till



		Födelseregion

		

		

		

		    Danmark

		    Finland

		  Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla födelseregioner

		23,0

		18,6

		33,5

		83,3

		80,2

		89,2

		47,6

		45,8

		49,9

		-0,9

		-3,2

		5,5



		Danmark

		109,9

		103,6

		125,0

		115,3

		109,3

		129,4

		0,0

		-50,0

		..

		9,3

		10,5

		4,8



		Finland

		33,4

		26,6

		43,7

		22,2

		0,0

		62,5

		41,2

		39,0

		43,9

		-2,2

		-6,8

		30,3



		Norge

		12,3

		10,6

		15,4

		75,4

		57,9

		110,5

		-70,0

		-57,1

		-100,0

		11,0

		9,7

		13,4



		Sverige

		5,2

		1,7

		14,4

		37,6

		34,7

		42,5

		75,4

		74,1

		77,7

		-3,9

		-6,1

		2,4



		Island

		19,4

		26,9

		0,0

		108,3

		157,1

		40,0

		-100,0

		-100,0

		..

		-21,7

		-16,7

		-40,0



		Övriga EU25

		43,2

		35,1

		67,9

		66,7

		59,1

		91,2

		100,0

		88,9

		133,3

		18,0

		9,2

		43,9



		Övriga Europa

		167,3

		125,2

		373,1

		441,5

		382,1

		607,1

		0,0

		-28,6

		66,7

		24,4

		14,8

		111,1



		Övriga Världen

		79,8

		74,2

		92,9

		279,5

		269,6

		300,0

		159,1

		161,5

		155,6

		-1,9

		-1,0

		-4,1





Tabell 3a Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004


		

		Totalt antal danska 
arbetspendlare

		Därav till



		Utbildningsnivå

		

		

		

		      Finland1

		       Norge

		     Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla utbildningsnivåer

		5 133

		3 232

		1 901

		-

		-

		-

		3 303

		2 114

		1 189

		1 830

		1 118

		712



		Förgymnasial utbildning 
(ISCED 1+2)

		646

		518

		128

		-

		-

		-

		425

		366

		59

		221

		152

		69



		Gymnasial utbildning, 
högst 3 år (ISCED 3+4)

		1 713

		1 162

		551

		-

		-

		-

		1 046

		790

		256

		667

		372

		295



		Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)

		1 524

		989

		535

		-

		-

		-

		730

		490

		240

		794

		499

		295



		Okänd utbildningsnivå

		1 250

		563

		687

		-

		-

		-

		1 102

		468

		634

		148

		95

		53





1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej.


Tabell 3aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön


		

		Procentuell förändring av danska arbetspendlare

		Därav till



		Utbildningsnivå

		

		

		

		       Finland1

		  Norge

		Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla utbildningsnivåer

		7,4

		2,4

		17,1

		-

		-

		-

		-2,0

		-6,0

		6,2

		29,8

		41,3

		23,4



		Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)

		46,8

		41,1

		58,8

		-

		-

		-

		5,5

		11,9

		-22,4

		36,4

		32,7

		38,2



		Gymnasial utbildning, 
högst 3 år (ISCED 3+4)

		14,3

		18,5

		0,0

		-

		-

		-

		-24,5

		-25,8

		-20,0

		119,4

		247,1

		69,9



		Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)

		1,4

		-9,5

		36,0

		-

		-

		-

		18,9

		18,9

		18,8

		87,3

		118,5

		72,7



		Okänd utbildningsnivå

		-15,9

		-23,2

		-8,9

		-

		-

		-

		14,0

		5,2

		21,5

		-71,5

		-77,2

		-67,0





1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej.


Tabell 3b Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004


		

		Totalt antal finska 
arbetspendlare

		Därav till



		Utbildningsnivå

		

		

		

		   Danmark1

		      Norge

		       Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla utbildningsnivåer

		5 390

		2 964

		2 426

		-

		-

		-

		1 606

		1 049

		557

		3 784

		1 915

		1 869



		Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)2

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Gymnasial utbildning,
högst 3 år (ISCED 3+4)

		2 569

		1 397

		1 172

		-

		-

		-

		773

		535

		238

		1 796

		862

		934



		Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)

		1 448

		678

		770

		-

		-

		-

		457

		218

		239

		991

		460

		531



		Okänd utbildningsnivå

		1 373

		889

		484

		-

		-

		-

		376

		296

		80

		997

		593

		404





1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 2I Finland kan förgymnasial utbildning inte särskiljas från okänd utbildning

Tabell 3bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön


		

		Procentuell förändring av finska arbetspendlare

		Därav till



		Utbildningsnivå

		

		

		

		  Danmark1

		     Norge2

		     Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla utbildningsnivåer

		49,9

		43,0

		57,6

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		49,9

		43,0

		57,6



		Förgymnasial utbildning
 (ISCED 1+2)3

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)

		70,9

		61,4

		80,7

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		70,9

		61,4

		80,7



		Eftergymnasial utbildning inkl. 
4-årig gymnasial (ISCED 5-7)

		34,5

		-3,2

		102,7

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		34,5

		-3,2

		102,7



		Okänd utbildningsnivå

		35,3

		79,7

		-0,7

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		35,3

		79,7

		– 0,7





1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 2Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001. 
3I Finland kan förgymnasial utbildning inte särskiljas från okänd utbildning.


Tabell 3c Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004

		

		Totalt antal norska arbetspendlare

		Därav till



		Utbildningsnivå

		

		

		

		   Danmark

		    Finland

		    Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla utbildningsnivåer

		2 432

		1 377

		1 055

		494

		297

		197

		214

		115

		99

		1 724

		965

		759



		Förgymnasial utbildning  
(ISCED 1+2)

		208

		131

		77

		15

		12

		3

		6

		5

		1

		187

		114

		73



		Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)

		1 122

		619

		503

		156

		99

		57

		27

		15

		12

		939

		505

		434



		Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)

		537

		311

		226

		86

		51

		35

		33

		18

		15

		418

		242

		176



		Okänd utbildningsnivå

		565

		316

		249

		237

		135

		102

		148

		77

		71

		180

		104

		76





Tabell 3cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön


		

		Procentuell förändring av
norska arbetspendlare

		Därav till



		Utbildningsnivå

		

		

		

		   Danmark

		     Finland1

		   Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla utbildningsnivåer

		5,7

		2,3

		10,6

		-38,1

		-41,5

		-32,1

		-

		-

		-

		32,6

		32,9

		32,2



		Förgymnasial utbildning 
(ISCED 1+2)

		41,2

		33,8

		52,9

		-31,8

		-29,4

		-40,0

		-

		-

		-

		8,1

		16,3

		-2,7



		Gymnasial utbildning, högst 
3 år (ISCED 3+4)

		3,6

		9,6

		-5,0

		43,1

		22,2

		103,6

		-

		-

		-

		27,2

		30,2

		24,0



		Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)

		29,3

		28,8

		29,9

		38,7

		34,2

		45,8

		-

		-

		-

		41,7

		33,7

		54,4



		Okänd utbildningsnivå

		-40,3

		-44,5

		-33,6

		-60,8

		-63,7

		-56,2

		-

		-

		-

		91,5

		76,3

		117,1





1Förändring av antalet norska arbetspendlare till Finland går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001.


Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004


		

		Totalt antal svenska 
arbetspendlare

		Därav till



		Utbildningsnivå

		

		

		

		     Danmark

		      Finland

		      Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla utbildningsnivåer

		24 072

		16 334

		7 738

		8 496

		5 529

		2 967

		2 360

		1 308

		1 052

		13 216

		9 497

		3 719



		Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)

		2 384

		1 0892

		492

		563

		384

		179

		219

		150

		69

		1 602

		1 358

		244



		Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)

		11 331

		8100

		3 231

		3 207

		2 044

		1 163

		542

		358

		184

		7 582

		5 698

		1 884



		Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5–7)

		7 749

		4597

		3 152

		3 727

		2 398

		1 329

		963

		430

		533

		3 059

		1 769

		1 290



		Okänd utbildningsnivå

		2 608

		1 745

		863

		999

		703

		296

		636

		370

		266

		973

		672

		301





Tabell 3dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön


		

		Procentuell förändring av svenska arbetspendlare

		Därav till



		Utbildningsnivå

		

		

		

		      Danmark

		   Finland

		   Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla utbildningsnivåer

		23,0

		18,6

		33,5

		83,3

		80,2

		89,2

		47,6

		45,8

		49,9

		-0,9

		-3,2

		5,5



		Förgymnasial tbildning  (ISCED 1+2)

		0,0

		-0,3

		1,0

		44,1

		39,2

		56,3

		103,6

		95,5

		110,7

		-10,6

		-8,7

		-19,5



		Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)

		6,5

		2,8

		17,1

		49,6

		48,4

		51,5

		7,4

		10,3

		1,5

		-3,3

		-5,9

		5,4



		Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)

		49,0

		46,1

		53,5

		84,4

		79,3

		94,2

		30,9

		39,3

		17,2

		14,7

		13,1

		17,1



		Okänd utbildningsnivå

		59,3

		60,7

		56,5

		163,2

		151,0

		197,7

		25,2

		30,3

		18,8

		-6,4

		-4,8

		-9,6





Tabell 4a Antal danska arbetspendlare efter sektor och kön


		

		Totalt antal danska 
arbetspendlare

		Därav till



		Sektor

		

		

		

		    Finland1

		      Norge

		        Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla sektorer

		5 133

		3 232

		1 901

		-

		-

		-

		3 303

		2 114

		1 189

		1 830

		1 118

		712



		Offentlig förvaltning och service

		1 139

		537

		602

		-

		-

		-

		647

		284

		363

		492

		253

		239



		Offentligt ägda företag och organisationer

		175

		99

		76

		-

		-

		-

		68

		44

		24

		107

		55

		52



		Näringslivet exkl. off. bolag o organisationer

		3 819

		2 596

		1 223

		-

		-

		-

		2 588

		1786

		802

		1 231

		810

		421





1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej.


Tabell 4aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön


		

		Procentuell förändring av antal danska arbetspendlare

		Därav till



		Sektor

		

		

		

		        Finland1

		   Norge

		  Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla sektorer

		7,4

		2,4

		17,1

		-

		-

		-

		-2,0

		-6,0

		6,2

		29,8

		23,4

		41,3



		Offentlig förvaltning och service

		3,0

		-1,5

		14,1

		-

		-

		-

		11,4

		22,4

		4,0

		50,9

		36,8

		69,5



		Offentligt ägda företag och organisationer

		25,6

		28,8

		22,9

		-

		-

		-

		-6,8

		-4,3

		-11,1

		17,6

		-1,8

		48,6



		Näringslivet exkl. off. bolag o organisationer

		6,7

		-2,9

		22,6

		-

		-

		-

		-4,7

		-9,4

		7,8

		24,0

		21,8

		28,4





1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej.


Tabell 4b Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004


		

		Totalt antal finska 
arbetspendlare

		Därav till



		Sektor

		

		

		

		    Danmark1

		         Norge

		   Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla sektorer

		5 390

		2 964

		2 426

		-

		-

		-

		1 606

		1 049

		557

		3 784

		1 915

		1 869



		Offentlig förvaltning och service

		1 133

		259

		874

		-

		-

		-

		369

		96

		273

		764

		163

		601



		Offentligt ägda företag och organisationer

		104

		62

		42

		-

		-

		-

		19

		13

		6

		85

		49

		36



		Näringslivet exkl. off. bolag o organisationer

		4 153

		2 643

		1 510

		-

		-

		-

		1 218

		940

		278

		2 935

		1 703

		1 232





1Uppgift om finska arbetspendlare i Danmark finns ej.


Tabell 4bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön


		

		Procentuell förändring av antal finska arbetspendlare

		Därav till



		Sektor

		

		

		

		        Danmark1

		       Norge2

		   Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla sektorer

		49,9

		43,0

		57,6

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		49,9

		43,0

		57,6



		Offentlig förvaltning och service

		43,3

		31,5

		46,9

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		43,3

		31,5

		46,9



		Offentligt ägda företag och organisationer3

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Näringslivet exkl. off. bolag o organisationer

		51,6

		44,2

		63,2

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		51,6

		44,2

		63,2





1Uppgift om danska arbetspendlare i Finland finns ej. 2Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001. 3För Finland ingår denna post i Näringslivet inkl. off.Bolag och organisationer.


Tabell 4c Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004


		

		Totalt antal norska
 arbetspendlare

		Därav till



		Sektor

		

		

		

		    Danmark

		    Finland

		  Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla sektorer

		2 432

		1 377

		1 055

		494

		297

		197

		214

		115

		99

		1 724

		965

		759



		Offentlig förvaltning och service

		482

		183

		299

		91

		46

		45

		74

		23

		51

		317

		114

		203



		Offentligt ägda företag och organisationer

		103

		64

		39

		39

		32

		7

		7

		4

		3

		57

		28

		29



		Näringslivet exkl. off. bolag o organisationer

		1 847

		1 130

		717

		364

		219

		145

		133

		88

		45

		1 350

		823

		527





Tabell 4cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön


		

		Procentuell förändring av antal norska arbetspendlare

		Därav till



		Sektor

		

		

		

		    Danmark

		      Finland1

		    Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla sektorer

		5,7

		2,3

		10,6

		-38,1

		-41,5

		-32,1

		-

		-

		-

		32,6

		32,9

		32,2



		Offentlig förvaltning och service

		-34,7

		-17,9

		-4,6

		-57,9

		-50,0

		-63,7

		-

		-

		-

		32,6

		10,7

		49,3



		Offentligt ägda företag och organisationer3

		-10,3

		-38,1

		-28,0

		-56,7

		-52,9

		-68,2

		-

		-

		-

		0,0

		-3,4

		3,6



		Näringslivet exkl. off. bolag o organisationer

		14,6

		10,6

		21,3

		-26,0

		-37,1

		0,7

		-

		-

		-

		34,5

		38,6

		28,5





1Förändring av antalet finska arbetspendlare till Norge går ej att ta fram då inga uppgifter finns för 2001.


Tabell 4d Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004


		

		Totalt antal svenska 
arbetspendlare

		Därav till



		Sektor

		

		

		

		  Danmark

		   Finland

		       Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla sektorer

		24 072

		16 334

		7 738

		8 496

		5 529

		2 967

		2 360

		1 308

		1 052

		13 216

		9 497

		3 719



		Offentlig förvaltning och service

		3 467

		1 842

		1 625

		1 368

		648

		720

		1 629

		987

		642

		470

		207

		263



		Offentligt ägda företag och organisationer

		1 390

		753

		637

		761

		500

		261

		568

		211

		357

		61

		42

		19



		Näringslivet exkl. off. bolag o organisationer

		19 215

		13 739

		5 476

		6 367

		4 381

		1 986

		163

		110

		53

		12 685

		9 248

		3 437





Tabell 4dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön


		

		Procentuell förändring av 
antal svenska arbetspendlare

		Därav till



		Sektor

		

		

		

		  Danmark

		 Finland

		   Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla sektorer

		23,0

		18,6

		33,5

		83,3

		80,2

		89,2

		47,6

		45,8

		49,9

		-0,9

		-3,2

		5,5



		Offentlig förvaltning och service

		-2,3

		2,9

		-6,1

		79,3

		78,0

		80,5

		100,7

		145,3

		81,2

		-74,8

		-64,7

		-68,4



		Offentligt ägda företag och organisationer1

		-15,7

		-12,6

		-21,1

		3,8

		14,9

		-12,4

		..

		..

		..

		-66,8

		-77,3

		-66,7



		Näringslivet exkl. off. bolag o organisationer

		29,2

		21,5

		52,5

		102,8

		93,1

		128,0

		36,2

		35,3

		37,6

		8,6

		2,3

		30,3





1För Finland ingår denna post i Näringslivet inkl. off.Bolag och organisationer.


Tabell 5a Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004


		

		Totalt antal danska 
arbetspendlare

		Därav till



		Näringsgren

		

		

		

		    Finland1

		  Norge

		  Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla näringsgrenar

		5 133

		3 232

		1 901

		-

		-

		-

		3 303

		2 114

		1 189

		1 830

		1 118

		712



		A - Jordbruk, jakt o skogsbruk

		64

		38

		26

		-

		-

		-

		45

		24

		21

		19

		14

		5



		B - Fiske

		19

		18

		1

		-

		-

		-

		19

		18

		1

		0

		0

		0



		C - Utvinning av mineral

		235

		230

		5

		-

		-

		-

		234

		229

		5

		1

		1

		0



		D - Tillverkning

		384

		284

		100

		-

		-

		-

		208

		149

		59

		176

		135

		41



		E - El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

		8

		4

		4

		-

		-

		-

		4

		1

		3

		4

		3

		1



		F - Byggverksamhet

		553

		536

		17

		-

		-

		-

		519

		506

		13

		34

		30

		4



		G - Parti- o detaljhandel

		474

		239

		235

		-

		-

		-

		282

		118

		164

		192

		121

		71



		H – Hotell- och restaurangverksamhet

		377

		138

		239

		-

		-

		-

		324

		116

		208

		53

		22

		31



		I - Transport, magasin-ering o kommunikation

		402

		303

		99

		-

		-

		-

		163

		122

		41

		239

		181

		58



		J - Finansiell verks.

		59

		41

		18

		-

		-

		-

		26

		14

		12

		33

		27

		6



		K - Fastighets- o uthyrningsverksamhet, företagstjänster

		858

		600

		258

		-

		-

		-

		531

		390

		141

		327

		210

		117



		L - Offentlig förvaltning o försvar

		432

		178

		254

		-

		-

		-

		382

		156

		226

		50

		22

		28



		M - Utbildning

		222

		112

		110

		-

		-

		-

		58

		34

		24

		164

		78

		86



		N -Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet

		667

		302

		365

		-

		-

		-

		337

		146

		191

		330

		156

		174



		O - Andra samhälleliga och personliga tjänster

		318

		165

		153

		-

		-

		-

		119

		54

		65

		199

		111

		88



		P - Hushållens verks.

		0

		0

		0

		-

		-

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Q - Verksamhet vid internationella org. utländska ambassader

		2

		2

		0

		-

		-

		-

		0

		0

		0

		2

		2

		0



		Okänd näringsgren

		59

		42

		17

		-

		-

		-

		52

		37

		15

		7

		5

		2





1 Uppgift om antalet danska arbetspendlare i Finland finns ej.


Tabell 5aa Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön

		

		Procentuell förändring av danska arbetspendlare

		Därav till



		Näringsgren/Land

		

		

		

		       Finland1

		   Norge

		    Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla näringsgrenar

		7,4

		2,4

		17,1

		-

		-

		-

		-2,0

		-6,0

		6,2

		29,8

		23,4

		41,3



		A - Jordbruk, jakt o skogsbruk

		33,3

		35,7

		30,0

		-

		-

		-

		18,4

		14,3

		23,5

		90,0

		100,0

		66,7



		B - Fiske

		0,0

		0,0

		  0,0

		-

		-

		-

		..

		0,0

		0,0

		..

		..

		..



		C - Utvinning av mineral

		-39,3

		-39,0

		-50,0

		-

		-

		-

		-39,4

		-39,1

		-50,0

		0,0

		0,0

		..



		D - Tillverkning

		-13,1

		-19,8

		13,6

		-

		-

		-

		-26,5

		-37,1

		28,3

		10,7

		15,4

		-2,4



		E - El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

		166,7

		300,0

		100,0

		-

		-

		-

		300,0

		..

		200,0

		100,0

		200,0

		0,0



		F – Byggverksamhet

		13,1

		11,2

		142,9

		-

		-

		-

		12,1

		10,5

		160,0

		30,8

		25,0

		100,0



		G - Parti- o detaljhandel

		3,0

		-8,8

		18,7

		-

		-

		-

		-4,4

		-23,9

		17,1

		16,4

		13,1

		22,4



		H – Hotell- och restaurangverksamhet

		8,0

		23,2

		0,8

		-

		-

		-

		2,2

		14,9

		-3,7

		65,6

		100,0

		47,6



		I - Transport, magasin-ering o kommunikation

		11,7

		21,2

		-10,0

		-

		-

		-

		21,6

		41,9

		-14,6

		5,8

		10,4

		-6,5



		J - Finansiell verks.

		7,3

		2,5

		20,0

		-

		-

		-

		23,8

		7,7

		50,0

		-2,9

		0,0

		-14,3



		K - Fastighets- o uthyrningsverksamhet, företagstjänster

		20,2

		15,2

		33,7

		-

		-

		-

		7,1

		1,0

		28,2

		50,0

		55,6

		41,0



		L - Offentlig förvaltning o försvar

		-0,2

		-3,3

		2,0

		-

		-

		-

		-5,7

		-6,6

		-5,0

		78,6

		29,4

		154,5



		M - Utbildning

		43,2

		25,8

		66,7

		-

		-

		-

		41,5

		54,5

		26,3

		43,9

		16,4

		83,0



		N -Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet

		41,9

		46,6

		38,3

		-

		-

		-

		38,1

		71,8

		20,1

		46,0

		28,9

		65,7



		O - Andra samhälleliga och personliga tjänster

		35,9

		23,1

		53,0

		-

		-

		-

		30,8

		22,7

		38,3

		39,2

		23,3

		66,0



		P - Hushållens verks.

		..

		..

		..

		-

		-

		-

		..

		..

		..

		..

		..

		..



		Q - Verksamhet vid internationella org. utländska ambassader

		100,0

		100,0

		..

		-

		-

		-

		..

		..

		..

		100,0

		100,0

		..



		Okänd näringsgren

		-63,1

		-56,3

		-73,4

		-

		-

		-

		-61,5

		-53,8

		-72,7

		-72,0

		-68,8

		-77,8





1 Uppgift om antalet danska arbetspendlare i Finland finns ej.


Tabell 5b Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004


		

		Totalt antal finska 
arbetspendlare

		Därav till



		Näringsgren/Land

		

		

		

		    Danmark1

		   Norge

		   Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla näringsgrenar

		5 390

		2 964

		2 426

		-

		-

		-

		1 606

		1 049

		557

		3 784

		1 915

		1 869



		A - Jordbruk, jakt o skogsbruk

		103

		91

		12

		-

		-

		-

		21

		18

		3

		82

		73

		9



		B - Fiske

		8

		7

		1

		-

		-

		-

		8

		7

		1

		0

		0

		0



		C - Utvinning av mineral

		45

		44

		1

		-

		-

		-

		24

		23

		1

		21

		21

		0



		D - Tillverkning

		517

		416

		101

		-

		-

		-

		239

		202

		37

		278

		214

		64



		E - El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

		8

		7

		1

		-

		-

		-

		5

		5

		0

		3

		2

		1



		F - Byggverksamhet

		514

		495

		19

		-

		-

		-

		347

		339

		8

		167

		156

		11



		G - Parti- o detaljhandel

		227

		124

		103

		-

		-

		-

		66

		48

		18

		161

		76

		85



		H – Hotell- och restaurangverksamhet

		228

		65

		163

		-

		-

		-

		108

		38

		70

		120

		27

		93



		I - Transport, magasin-ering o kommunikation

		1 509

		888

		621

		-

		-

		-

		43

		31

		12

		1 466

		857

		609



		J - Finansiell verks.

		39

		25

		14

		-

		-

		-

		7

		6

		1

		32

		19

		13



		K - Fastighets- o uthyrningsverksamhet, företagstjänster

		556

		344

		212

		-

		-

		-

		223

		161

		62

		333

		183

		150



		L - Offentlig förvaltning o försvar

		269

		82

		187

		-

		-

		-

		204

		56

		148

		65

		26

		39



		M - Utbildning

		195

		69

		126

		-

		-

		-

		35

		18

		17

		160

		51

		109



		N -Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet

		899

		136

		763

		-

		-

		-

		166

		30

		136

		733

		106

		627



		O - Andra samhälleliga och personliga tjänster

		204

		125

		79

		-

		-

		-

		50

		26

		24

		154

		99

		55



		P - Hushållens verks.

		0

		0

		0

		-

		-

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Q - Verksamhet vid internationella org. utländska ambassader

		0

		0

		0

		-

		-

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Okänd näringsgren

		69

		46

		23

		-

		-

		-

		60

		41

		19

		9

		5

		4





1 Uppgift om antalet finska arbetspendlare i Danmarkl finns ej.


Tabell 5bb Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön


		

		Procentuell förändring 
av finska arbetspendlare

		Därav till



		Näringsgren/Land

		

		

		

		       Danmark1

		     Norge

		 Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla näringsgrenar

		49,9

		43,0

		57,6

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		49,9

		43,0

		57,6



		A - Jordbruk, jakt o skogsbruk

		-11,8

		-6,4

		-40,0

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-11,8

		-6,4

		-40,0



		B - Fiske

		..

		..

		..

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		..

		..

		..



		C - Utvinning av mineral

		50,0

		50,0

		..

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		50,0

		50,0

		..



		D - Tillverkning

		1,1

		-4,5

		25,5

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1,1

		-4,5

		25,5



		E - El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

		-40,0

		-60,0

		..

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-40,0

		-60,0

		..



		F - Byggverksamhet

		18,4

		18,2

		22,2

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		18,4

		18,2

		22,2



		G - Parti- o detaljhandel

		67,7

		18,8

		165,6

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		67,7

		18,8

		165,6



		H – Hotell- och restaurangverksamhet

		69,0

		22,7

		89,8

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		69,0

		22,7

		89,8



		I - Transport, magasin-ering o kommunikation

		108,8

		95,7

		130,7

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		108,8

		95,7

		130,7



		J - Finansiell verks.

		3,2

		26,7

		-18,8

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		3,2

		26,7

		-18,8



		K - Fastighets- o uthyrningsverksamhet, företagstjänster

		31,1

		45,2

		17,2

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		31,1

		45,2

		17,2



		L - Offentlig förvaltning o försvar

		38,3

		13,0

		62,5

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		38,3

		13,0

		62,5



		M - Utbildning

		39,1

		10,9

		58,0

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		39,1

		10,9

		58,0



		N -Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet

		26,6

		23,3

		27,2

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		26,6

		23,3

		27,2



		O - Andra samhälleliga och personliga tjänster

		67,4

		70,7

		61,8

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		67,4

		70,7

		61,8



		P - Hushållens verks.

		..

		..

		..

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		..

		..

		..



		Q - Verksamhet vid internationella org. utländska ambassader

		..

		..

		..

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		..

		..

		..



		Okänd näringsgren

		-10,0

		-37,5

		100,0

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-10,0

		-37,5

		100,0





1 Uppgift om antalet finska arbetspendlare i Danmark finns ej.


Tabell 5c Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004


		

		Totalt antal norska 
arbetspendlare

		Därav till



		Näringsgren/Land

		

		

		

		   Danmark

		   Finland

		  Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla näringsgrenar

		2 432

		1 377

		1 055

		494

		297

		197

		214

		115

		99

		1 724

		965

		759



		A - Jordbruk, jakt o skogsbruk

		24

		14

		10

		4

		1

		3

		0

		0

		0

		20

		13

		7



		B - Fiske

		1

		1

		0

		1

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		C - Utvinning av mineral

		5

		4

		1

		2

		2

		0

		0

		0

		0

		3

		2

		1



		D - Tillverkning

		194

		151

		43

		24

		19

		5

		20

		15

		5

		150

		117

		33



		E - El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

		7

		5

		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7

		5

		2



		F - Byggverksamhet

		66

		61

		5

		20

		19

		1

		13

		13

		0

		33

		29

		4



		G - Parti- o detaljhandel

		601

		309

		292

		35

		20

		15

		14

		10

		4

		552

		279

		273



		H – Hotell- och restaurangverksamhet

		166

		88

		78

		46

		22

		24

		10

		4

		6

		110

		62

		48



		I - Transport, magasin-ering o kommunikation

		345

		256

		89

		157

		104

		53

		16

		13

		3

		172

		139

		33



		J - Finansiell verks.

		33

		19

		14

		9

		6

		3

		7

		3

		4

		17

		10

		7



		K - Fastighets- o uthyrningsverksamhet, företagstjänster

		312

		192

		120

		85

		47

		38

		32

		17

		15

		195

		128

		67



		L - Offentlig förvaltning o försvar

		78

		40

		38

		15

		14

		1

		11

		4

		7

		52

		22

		30



		M - Utbildning

		137

		63

		74

		23

		12

		11

		22

		14

		8

		92

		37

		55



		N -Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet

		302

		78

		224

		46

		13

		33

		39

		3

		36

		217

		62

		155



		O - Andra samhälleliga och personliga tjänster

		152

		90

		62

		27

		17

		10

		24

		15

		9

		101

		58

		43



		P - Hushållens verks.

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Q - Verksamhet vid internationella org. utländska ambassader

		6

		4

		2

		0

		0

		0

		6

		4

		2

		0

		0

		0



		Okänd näringsgren

		3

		2

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		3

		2

		1





Tabell 5cc Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön


		

		Procentuell förändring av norska arbetspendlare

		Därav till



		Näringsgren/Land

		

		

		

		       Danmark

		  Finland

		   Sverige



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla näringsgrenar

		5,7

		2,3

		10,6

		-38,1

		-41,5

		-32,1

		-

		-

		-

		32,6

		32,9

		32,2



		A - Jordbruk, jakt o skogsbruk

		-4,0

		-33,3

		150,0

		-69,2

		-88,9

		-25,0

		-

		-

		-

		66,7

		8,3

		..



		B - Fiske

		-80,0

		-80,0

		..

		-80,0

		-80,0

		..

		-

		-

		-

		..

		..

		..



		C - Utvinning av mineral

		400,0

		300,0

		..

		100,0

		100,0

		..

		-

		-

		-

		..

		..

		..



		D - Tillverkning

		0,0

		2,3

		-7,3

		-51,0

		-40,6

		-70,6

		-

		-

		-

		20,0

		15,8

		37,5



		E - El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

		75,0

		25,0

		..

		..

		..

		..

		-

		-

		-

		75,0

		25,0

		..



		F - Byggverksamhet

		-11,7

		-14,3

		25,0

		-28,6

		-29,6

		0,0

		-

		-

		-

		3,1

		0,0

		33,3



		G - Parti- o detaljhandel

		30,7

		28,3

		33,3

		-58,3

		-63,6

		-48,3

		-

		-

		-

		51,2

		56,7

		46,0



		H – Hotell- och restaurangverksamhet

		-6,6

		0,0

		-13,3

		-6,1

		-18,5

		9,1

		-

		-

		-

		-6,8

		8,8

		-21,3



		I - Transport, magasin-ering o kommunikation

		11,9

		3,0

		48,3

		-23,8

		-38,8

		47,2

		-

		-

		-

		95,5

		110,6

		50,0



		J - Finansiell verks.

		-21,2

		-23,8

		-16,7

		-10,0

		0,0

		-25,0

		-

		-

		-

		-26,1

		-33,3

		-12,5



		K - Fastighets- o uthyrningsverksamhet, företagstjänster

		4,5

		4,2

		5,0

		-17,5

		-33,8

		18,8

		-

		-

		-

		18,2

		32,0

		-1,5



		L - Offentlig förvaltning o försvar

		-2,9

		-23,4

		40,9

		-53,1

		-44,0

		-85,7

		-

		-

		-

		40,5

		0,0

		100,0



		M - Utbildning

		3,6

		-7,5

		13,8

		-64,6

		-63,6

		-65,6

		-

		-

		-

		100,0

		85,0

		111,5



		N -Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet

		-10,8

		-17,6

		-7,8

		-58,2

		-48,0

		-61,2

		-

		-

		-

		17,3

		-6,1

		30,3



		O - Andra samhälleliga och personliga tjänster

		-5,2

		1,4

		-13,1

		-35,7

		-19,0

		-52,4

		-

		-

		-

		8,6

		9,4

		7,5



		P - Hushållens verks.

		..

		..

		..

		..

		..

		..

		-

		-

		-

		..

		..

		..



		Q - Verksamhet vid internationella org. Utländska ambassader

		..

		..

		..

		..

		..

		..

		-

		-

		-

		..

		..

		..



		Okänd näringsgren

		-62,5

		-71,4

		0,0

		-100,0

		-100,0

		..

		-

		-

		-

		-57,1

		-66,7

		0,0





Tabell 5d Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004


		

		Totalt antal svenska 
arbetspendlare

		Därav till



		Näringsgren/Land

		

		

		

		  Danmark

		  Finland

		       Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Tot

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla näringsgrenar

		24 072

		16 334

		7 738

		8 496

		5 529

		20 967

		2 360

		1 308

		1 052

		13 216

		9 497

		3 719



		A - Jordbruk, jakt o skogsbruk

		190

		143

		47

		26

		19

		7

		22

		11

		11

		142

		113

		29



		B - Fiske

		48

		33

		15

		1

		1

		0

		0

		0

		0

		47

		32

		15



		C - Utvinning av mineral

		246

		229

		17

		7

		7

		0

		8

		7

		1

		231

		215

		16



		D – Tillverkning

		3 018

		2 373

		645

		744

		588

		156

		462

		350

		112

		1 812

		1 435

		377



		E - El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

		47

		38

		9

		28

		24

		4

		8

		5

		3

		11

		9

		2



		F – Byggverksamhet

		3 632

		3 564

		68

		326

		316

		10

		142

		119

		23

		3 164

		3 129

		35



		G - Parti- o detaljhandel

		2 708

		1 632

		1 076

		1 367

		853

		514

		258

		130

		128

		1 083

		649

		434



		H – Hotell- och restaurangverksamhet

		1 801

		886

		915

		461

		292

		169

		133

		47

		86

		1 207

		547

		660



		I - Transport, magasin-ering o kommunikation

		2 935

		2 161

		774

		1 702

		1 180

		522

		217

		141

		76

		1 016

		840

		176



		J - Finansiell verks.

		416

		253

		163

		316

		199

		117

		45

		20

		25

		55

		34

		21



		K - Fastighets- o uthyrningsverksamhet, företagstjänster

		4 036

		2 738

		1 298

		1 751

		1 175

		576

		248

		143

		105

		2 037

		1 420

		617



		L - Offentlig förvaltning o försvar

		860

		471

		389

		254

		178

		76

		108

		57

		51

		498

		236

		262



		M – Utbildning

		690

		395

		295

		334

		201

		133

		173

		86

		87

		183

		108

		75



		N -Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet

		2 282

		742

		1 540

		776

		264

		512

		260

		55

		205

		1 246

		423

		823



		O - Andra samhälleliga och personliga tjänster

		863

		491

		372

		392

		226

		166

		124

		59

		65

		347

		206

		141



		P – Hushållens verks.

		9

		7

		2

		5

		3

		2

		0

		0

		0

		4

		4

		0



		Q - Verksamhet vid internationella org. utländska ambassader

		151

		76

		75

		4

		2

		2

		147

		74

		73

		0

		0

		0



		Okänd näringsgren

		140

		102

		38

		2

		1

		1

		5

		4

		1

		133

		97

		36





Tabell 5dd Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön


		

		Procentuell förändring av 
svenska arbetspendlare

		Därav till



		Näringsgren/Land

		

		

		

		   Danmark

		  Finland

		Norge



		

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv

		Totalt

		Män

		Kv



		Alla näringsgrenar

		23,0

		18,6

		33,5

		83,3

		80,2

		89,2

		47,6

		45,8

		49,9

		-0,9

		-3,2

		5,5



		A - Jordbruk, jakt o skogsbruk

		42,9

		34,9

		74,1

		..

		..

		..

		633,3

		266,7

		..

		9,2

		9,7

		7,4



		B - Fiske

		84,6

		65,0

		150,0

		..

		..

		..

		133,3

		..

		..

		80,8

		60,0

		150,0



		C - Utvinning av mineral

		7,4

		7,5

		6,3

		250,0

		250,0

		..

		86,7

		133,3

		-66,7

		4,5

		3,4

		23,1



		D - Tillverkning

		10,3

		13,1

		1,1

		89,8

		89,1

		92,6

		56,0

		89,2

		53,4

		-13,1

		-10,4

		-22,1



		E - El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

		135,0

		123,5

		200,0

		250,0

		242,9

		300,0

		17,3

		150,0

		200,0

		22,2

		12,5

		100,0



		F - Byggverksamhet

		-11,5

		-12,5

		94,3

		20,7

		18,8

		150,0

		66,3

		15,5

		64,3

		-14,9

		-15,5

		105,9



		G - Parti- o detaljhandel

		43,2

		37,8

		52,2

		105,9

		96,1

		124,5

		69,9

		66,7

		70,7

		0,8

		-3,3

		7,7



		H – Hotell- och restaurangverksamhet

		29,0

		26,4

		31,7

		87,4

		74,9

		113,9

		73,3

		67,9

		109,8

		11,7

		8,1

		14,8



		I - Transport, magasinering o kommunikation

		20,2

		22,4

		14,5

		31,2

		39,5

		15,7

		74,5

		56,7

		68,9

		0,7

		1,3

		-2,2



		J - Finansiell verks.

		94,4

		90,2

		101,2

		121,0

		103,1

		160,0

		47,4

		100,0

		108,3

		12,2

		36,0

		-12,5



		K - Fastighets- o uthyrningsverksamhet, företagstjänster

		68,2

		65,5

		74,2

		194,3

		179,8

		229,1

		68,8

		40,2

		84,2

		23,8

		25,4

		20,3



		L - Offentlig förvaltning o försvar

		-3,0

		6,8

		-12,8

		93,9

		100,0

		81,0

		33,0

		46,2

		4,1

		-25,4

		-24,6

		-26,2



		M - Utbildning

		50,7

		52,5

		48,2

		96,5

		87,9

		111,1

		54,3

		59,3

		40,3

		6,4

		10,2

		1,4



		N -Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet

		45,4

		50,5

		43,1

		70,9

		68,2

		72,4

		68,2

		83,3

		78,3

		28,5

		38,2

		23,9



		O - Andra samhälleliga och personliga tjänster

		39,0

		39,9

		37,8

		65,4

		56,9

		78,5

		-8,6

		40,5

		25,0

		19,7

		24,8

		12,8



		P - Hushållens verks.

		..

		600,0

		0,0

		..

		..

		..

		-85,7

		..

		..

		33,3

		300,0

		-100,0



		Q - Verksamhet vid internationella org. utländska ambassader

		..

		-24,8

		-2,6

		300,0

		100,0

		..

		-5,2

		-26,0

		-5,2

		..

		..

		..



		Okänd näringsgren

		-47,0

		-39,3

		-60,4

		-92,3

		-94,4

		-87,5

		-96,2

		-85,7

		-96,2

		-27,7

		-20,5

		-41,9
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Diagram5
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91
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Ut IN


			Danmark


			IN


						Utpendlingsland


			Alla åldrar


									Utpendling			Inpendling


						Norge			3,303			494


						Sverige			1,830			8,496
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kön


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Män			297			5,529			60.1			65.1									Män			2,114			1,118			64.0			61.1


			Kvinnor			197			2,967			39.9			34.9									Kvinnor			1,189			712			36.0			38.9


						494			8496			100			100												3,303			1,830			100.0			100.0
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ålder
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Födelseregion


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			15-19			12			107			2.4			1.3									15-19			73			23			2.2			1.3


			20-24			110			1,014			22.3			11.9									20-24			900			304			27.2			16.6


			25-54			347			6,698			70.2			78.8									25-54			1,953			1,170			59.1			63.9


			55-64			19			630			3.8			7.4									55-64			290			275			8.8			15.0


			65-			6			47			1.2			0.6									65-			87			58			2.6			3.2


						494			8,496			100			100												3,303			1,830			100			100


			Alla åldrar			494			8496															Alla åldrar			3303			1830


			15-24									24.7			13.2									15-24									29.5			17.9
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sektor


																											Danmark


			Danmark


																																																			UT


			IN																								Ut


						Norge			Sverige			Norge			Sverige															Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Danmark			185			3,977			37.4			46.8												Danmark			1,806			935			54.7			51.1


			Finland			0			55			0.0			0.6												Finland			4			11			0.1			0.6


			Norge			262			100			53.0			1.2												Norge			1,247			25			37.8			1.4


			Sverige			9			3,182			1.8			37.5												Sverige			28			661			0.8			36.1


			Övriga Världen			38			1,182			7.7			13.9												Övriga Världen			218			198			6.6			10.8


						494			8,496			100			100															3303			1830			100.0			100.0


			Alla födelseregioner			494			8496																		Alla födelseregioner			3303			1830
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Övriga Världen





			Danmark						In																		UT


												Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


									Förgymnasial			15			563			3.0			6.6						Förgymnasial			425			221			12.9			12.1


									Gymnasial			156			3,207			31.6			37.7						Gymnasial			1,046			667			31.7			36.4


									Eftergymnasial			86			3,727			17.4			43.9						Eftergymnasial			730			794			22.1			43.4


									Okänd			237			999			48.0			11.8						Okänd			1,102			148			33.4			8.1


									Summa			494			8,496			100			100						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


												494			8,496												Alla utbildningsnivåer			3,303			1,830
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			Danmark						In												UT


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			91			1,368			18.4			16.1						Offentlig förvaltning och service			647			492			19.6			26.9


			Offentligt ägda företag och organisationer			39			761			7.9			9.0						Offentligt ägda företag och organisationer			68			107			2.1			5.8


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			364			6,367			73.7			74.9						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			2,588			1,231			78.4			67.3


			Summa			494			8,496			100.0			100.0						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


						494			8,496															3,303			1,830
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Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Danmark						In															UT


																											Norge			Sverige			Norge			Sverige


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19			1.4			1.0


			D.Tillverkning			24			744			4.9			8.8									B   Fiske			19			0			0.6			0.0


			F.Byggverksamhet			20			326			4.0			3.8									C   Utvinning av mineral			234			1			7.1			0.1


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			35			1,367			7.1			16.1			16.1						D   Tillverkning			208			176			6.3			9.6


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			46			461			9.3			5.4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4			0.1			0.2


			I.Transport, magasinering och kommunikation			157			1,702			31.8			20.0			20.0						F   Byggverksamhet			519			34			15.7			1.9


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			1,751			17.2			20.6			20.6						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			192			8.5			10.5


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			254			3.0			3.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			53			9.8			2.9


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			776			9.3			9.1									I   Transport, magasinering och kommunikation			163			239			4.9			13.1


			Övriga branscher			66			1,115			13.4			13.1									J   Finansiell verksamhet			26			33			0.8			1.8


						494			8,496			100			100									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster			531			327			16.1			17.9


			Alla näringsgrenar			494			8,496			100												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50			11.6			2.7


																								M   Utbildning			58			164			1.8			9.0


																								N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330			10.2			18.0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			26															O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			3.6			10.9


			B   Fiske			1			1															P   Hushållens verksamhet			0			0			0.0			0.0


			C   Utvinning av mineral			2			7															Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2			0.0			0.1


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			28															Okänd näringsgren			52			7			1.6			0.4


			J   Finansiell verksamhet			9			316															Alla näringsgrenar			3,303			1,830			100			100


			M   Utbildning			23			334


			P   Hushållens verksamhet			0			5																		Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			4															D.Tillverkning			208			176


			Okänd näringsgren			0			2															F.Byggverksamhet			519			34


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			392															G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			282			192


			Ovriga branscher			66			1,115															H.Hotell- och restaurangverksamhet			324			53


						66			1,115															I.Transport, magasinering och kommunikation			163			239


																								K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			327


																								L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50


																								N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330


																								Övriga branscher			557			429


																								Summa			3,303			1,830


																								A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19


																								B   Fiske			19			0


																								C   Utvinning av mineral			234			1


																								E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4


																								J   Finansiell verksamhet			26			33


																								P   Hushållens verksamhet			0			0


																								Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2


																								M   Utbildning			58			164			8.9617486339


																								O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			10.8743169399


																								Okänd näringsgren			52			7


																											557			429
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In Ut


			Finland						In																		UT


						pendlalnd


									Utpendling till			Inpendling från						Utpendling till			Inpendling från


						Norge			1,606			214						29.8			8.3


						Sverige			3,784			2,360						70.2			91.7


						Summa			5,390			2,574						100.0			100.0








In Ut
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Utpendling till


Inpendling från





Kön


			Finland						In																		UT


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Män			115			1,308			1,423												Män			1,049			1,915			2,964


			Kvinnor			99			1,052			1,151												Kvinnor			557			1,869			2,426


			Alla åldrar			214			2,360			2,574												Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


									53.7			55.4			55.3															65.3			50.6			55.0


									46.3			44.6			44.7															34.7			49.4			45.0


									100			100			100															100			100			100
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födelseland


			Finland						In															Ut


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			15-19			5			125			130												15-19			45			180			225


			20-24			41			702			743												20-24			249			698			947


			25-54			152			1,306			1,458												25-54			1,138			2,448			3,586


			55-64			10			167			177												55-64			165			392			557


			65-			6			60			66												65-			9			66			75


			Alla åldrar			-			214			2,360			2,574									Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


			15-24						21.5			35.0			33.9															18.3			23.2			21.7


			15-19						2.3			5.3			5.1															2.8			4.8			4.2


			20-24						19.2			29.7			28.9															15.5			18.4			17.6


			25-54						71.0			55.3			56.6															70.9			64.7			66.5


			55-64						4.7			7.1			6.9															10.3			10.4			10.3


			65-						2.8			2.5			2.6															0.6			1.7			1.4


																																	0.0			0.0


									100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0
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sektor


			Finland						In																		Ut


																											Finland


						Norge			Sverige																					Norge			Sverige


			Danmark			0			2						2			0			0.0847457627			0.0777000777			Danmark			3			4						0.3			0.1


			Finland			165			1822						1,987			77.1028037383			77.2033898305			77.195027195			Finland			1,055			3,273						91.6			86.5


			Norge			33			3						36			15.4205607477			0.1271186441			1.3986013986			Norge			39			6						3.4			0.2


			Sverige			7			442						449			3.2710280374			18.7288135593			17.4436674437			Sverige			29			407						2.5			10.8


			Övriga Världen			9			91						100			4.2056074766			3.8559322034			3.885003885			Övriga Världen			26			94						2.3			2.5


			Summa			214			2360						2,574			100			100			100			Summa			1,152			3,784						100			100
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			Finland						In															UT


																											Till


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Förgymnasial			6			219			225												Förgymnasial			0			0			0


			Gymnasial			27			542			569												Gymnasial			773			1,796			2,569


			Eftergymnasial			33			963			996												Eftergymnasial			457			991			1,448


			Okänd			148			636			784												Okänd			376			997			1,373


			Alla utbildningsnivåer			214			2,360			2,574												Alla utbildningsnivåer			1,606			3,784			5,390


			Förgymnasial						2.8			9.3			8.7															0.0			0.0			0.0


			Gymnasial						12.6			23.0			22.1															48.1			47.5			47.7


			Eftergymnasial						15.4			40.8			38.7															28.5			26.2			26.9


			Okänd						69.2			26.9			30.5															23.4			26.3			25.5


			Alla utbildningsnivåer						100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0
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			Finland						In																		Ut


						Norge			Sverige									Norge			Sverige									Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			74			1,629						1,703			34.6			69.0			66.1616161616			Offentlig förvaltning och service			369			764						1,133			23.0			20.2			21.0


			Offentligt ägda företag och organisationer			7			568						575			3.3			24.1			22.3387723388			Offentligt ägda företag och organisationer			19			85						104			1.2			2.2			1.9


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			133			163						296			62.1			6.9			11.4996114996			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,218			2,935						4,153			75.8			77.6			77.1


						214			2,360						2,574			100			100			100						1,606			3,784						5,390			100			100			100


			Alla sektorer			214			2,360						2,574			100			100						Alla sektorer			1,606			3,784						5,390			100
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			Finland						In												Ut


						Danmark			Norge			Sverige


			Okänd näringsgren			-			0			3												Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			-			6			0									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


			P   Hushållens verksamhet			-			0			0									B   Fiske			8			0


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			-			24			101									C   Utvinning av mineral			24			21


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			-			39			217									D   Tillverkning			239			278


			M   Utbildning			-			22			92									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			-			11			52									F   Byggverksamhet			347			167


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			-			32			195									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			66			161


			J   Finansiell verksamhet			-			7			17									H   Hotell- och restaurangverksamhet			108			120


			I   Transport, magasinering och kommunikation			-			16			172									I   Transport, magasinering och kommunikation			43			1,466


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			-			10			110									J   Finansiell verksamhet			7			32


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			-			14			552									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			223			333


			F   Byggverksamhet			-			13			33									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			204			65


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			-			0			7									M   Utbildning			35			160


			D   Tillverkning			-			20			150									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			166			733


			C   Utvinning av mineral			-			0			3									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			B   Fiske			-			0			0									P   Hushållens verksamhet			0			0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			-			0			20									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


						-			214			1724									R  Okänd näringsgren			60			9


			Alla näringsgrenar			-			214			1724


																					Alla näringsgrenar			1,606			3,784


																								Sverige			Norge


																					Ö  Övriga branscher			461			210						12.2			13.1


																					N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			733			166						19.4			10.3


																					L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			65			204						1.7			12.7


																					K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			333			223						8.8			13.9


																					I   Transport, magasinering och kommunikation			1,466			43						38.7			2.7


																					H   Hotell- och restaurangverksamhet			120			108						3.2			6.7


																					G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			161			66						4.3			4.1


																					F   Byggverksamhet			167			347						4.4			21.6


																					D   Tillverkning			278			239						7.3			14.9


																								3,784			1,606						100			100


						Sverige			Norge


			Övriga branscher			243			59


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			39


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			11


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			32


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			16


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			10


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			14


			F   Byggverksamhet			33			13


			D   Tillverkning			150			20												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


						1724			214												B   Fiske			8			0


																					C   Utvinning av mineral			24			21


																					E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			Okänd näringsgren			3			0			-									J   Finansiell verksamhet			7			32


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			-									M   Utbildning			35			160


			P   Hushållens verksamhet			0			0			-									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			24			-									P   Hushållens verksamhet			0			0


			M   Utbildning			92			22			-									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			0			-									R  Okänd näringsgren			60			9


			C   Utvinning av mineral			3			0			-									Övriga branscher			210			461


			B   Fiske			0			0			-


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			0			-


			J   Finansiell verksamhet			17			7			-
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									Utpendling till			Inpendling från						Utpendling till			Inpendling från


						Norge			1,606			214						29.8			8.3
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						Summa			5,390			2,574						100.0			100.0








In Ut


			0			0


			0			0





Utpendling till


Inpendling från





Kön


			Finland						In																		UT


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige
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			Kvinnor			99			1,052			1,151												Kvinnor			557			1,869			2,426


			Alla åldrar			214			2,360			2,574												Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


									53.7			55.4			55.3															65.3			50.6			55.0


									46.3			44.6			44.7															34.7			49.4			45.0


									100			100			100															100			100			100








Kön


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





Ålder


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





födelseland


			Finland						In															Ut


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			15-19			5			125			130												15-19			45			180			225
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			65-			6			60			66												65-			9			66			75


			Alla åldrar			-			214			2,360			2,574									Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


			15-24						21.5			35.0			33.9															18.3			23.2			21.7


			15-19						2.3			5.3			5.1															2.8			4.8			4.2


			20-24						19.2			29.7			28.9															15.5			18.4			17.6


			25-54						71.0			55.3			56.6															70.9			64.7			66.5
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			Danmark			0			2						2			0			0.0847457627			0.0777000777			Danmark			3			4						0.3			0.1


			Finland			165			1822						1,987			77.1028037383			77.2033898305			77.195027195			Finland			1,055			3,273						91.6			86.5


			Norge			33			3						36			15.4205607477			0.1271186441			1.3986013986			Norge			39			6						3.4			0.2


			Sverige			7			442						449			3.2710280374			18.7288135593			17.4436674437			Sverige			29			407						2.5			10.8


			Övriga Världen			9			91						100			4.2056074766			3.8559322034			3.885003885			Övriga Världen			26			94						2.3			2.5


			Summa			214			2360						2,574			100			100			100			Summa			1,152			3,784						100			100
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			Finland						In															UT
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						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Förgymnasial			6			219			225												Förgymnasial			0			0			0


			Gymnasial			27			542			569												Gymnasial			773			1,796			2,569


			Eftergymnasial			33			963			996												Eftergymnasial			457			991			1,448


			Okänd			148			636			784												Okänd			376			997			1,373


			Alla utbildningsnivåer			214			2,360			2,574												Alla utbildningsnivåer			1,606			3,784			5,390


			Förgymnasial						2.8			9.3			8.7															0.0			0.0			0.0


			Gymnasial						12.6			23.0			22.1															48.1			47.5			47.7


			Eftergymnasial						15.4			40.8			38.7															28.5			26.2			26.9


			Okänd						69.2			26.9			30.5															23.4			26.3			25.5


			Alla utbildningsnivåer						100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0
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						Norge			Sverige									Norge			Sverige									Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			74			1,629						1,703			34.6			69.0			66.1616161616			Offentlig förvaltning och service			369			764						1,133			23.0			20.2			21.0


			Offentligt ägda företag och organisationer			7			568						575			3.3			24.1			22.3387723388			Offentligt ägda företag och organisationer			19			85						104			1.2			2.2			1.9


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			133			163						296			62.1			6.9			11.4996114996			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,218			2,935						4,153			75.8			77.6			77.1


						214			2,360						2,574			100			100			100						1,606			3,784						5,390			100			100			100


			Alla sektorer			214			2,360						2,574			100			100						Alla sektorer			1,606			3,784						5,390			100
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			Okänd näringsgren			-			0			3												Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			-			6			0									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


			P   Hushållens verksamhet			-			0			0									B   Fiske			8			0


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			-			24			101									C   Utvinning av mineral			24			21


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			-			39			217									D   Tillverkning			239			278


			M   Utbildning			-			22			92									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			-			11			52									F   Byggverksamhet			347			167


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			-			32			195									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			66			161


			J   Finansiell verksamhet			-			7			17									H   Hotell- och restaurangverksamhet			108			120


			I   Transport, magasinering och kommunikation			-			16			172									I   Transport, magasinering och kommunikation			43			1,466


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			-			10			110									J   Finansiell verksamhet			7			32


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			-			14			552									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			223			333


			F   Byggverksamhet			-			13			33									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			204			65


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			-			0			7									M   Utbildning			35			160


			D   Tillverkning			-			20			150									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			166			733


			C   Utvinning av mineral			-			0			3									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			B   Fiske			-			0			0									P   Hushållens verksamhet			0			0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			-			0			20									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


						-			214			1724									R  Okänd näringsgren			60			9


			Alla näringsgrenar			-			214			1724


																					Alla näringsgrenar			1,606			3,784


																								Sverige			Norge


																					Ö  Övriga branscher			461			210						12.2			13.1


																					N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			733			166						19.4			10.3


																					L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			65			204						1.7			12.7


																					K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			333			223						8.8			13.9


																					I   Transport, magasinering och kommunikation			1,466			43						38.7			2.7


																					H   Hotell- och restaurangverksamhet			120			108						3.2			6.7


																					G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			161			66						4.3			4.1


																					F   Byggverksamhet			167			347						4.4			21.6


																					D   Tillverkning			278			239						7.3			14.9
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			Övriga branscher			243			59


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			39
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			summa			3,303			1,606			13,216			18,125									Summa			494			214			1724			2,432
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55-64


65-





utbnivå


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





sektor


			Norge						In																		Ut


						Födelse-			Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


						region			Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Danmark			1,806			3			106												Danmark			185			0			8


						Finland			4			1,055			264												Finland			0			165			20


						Norge			1,247			39			2,402												Norge			262			33			973


						Sverige			28			29			9,705												Sverige			9			7			581


						Övriga Världen			218			26			739												Övriga Världen			38			9			142


						Danmark			54.7			0.3			0.8															37.4			0.0			0.5


						Finland			0.1			91.6			2.0															0.0			77.1			1.2


						Norge			37.8			3.4			18.2															53.0			15.4			56.4


						Sverige			0.8			2.5			73.4															1.8			3.3			33.7


						Övriga Världen			6.6			2.3			5.6															7.7			4.2			8.2


									100			100			100															100.0			100.0			100.0


						Island			11			0			18												Island			0			0			1


						Övriga EU25			61			15			189												Övriga EU25			13			3			29


						Övriga Europa			10			2			112												Övriga Europa			1			1			57


						Övriga Världen			136			9			420												Övriga Världen			24			5			55


						Alla födelseregioner			3,303			1,152			13,216												Alla födelseregioner			494			214			1,724








sektor


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





bransch


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Norge						In																		Ut


			Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)


			Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)


			Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)


			Okänd utbildningsnivå


			Alla utbildningsnivåer


									Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Förgymnasial			425			0			1,602			2,027									Förgymnasial			15			6			187			208


						Gymnasial			1,046			773			7,582			9,401									Gymnasial			156			27			939			1,122


						Eftergymnasial			730			457			3,059			4,246									Eftergymnasial			86			33			418			537


						Okänd			1,102			376			973			2,451									Okänd			237			148			180			565


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2,432


									3303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Förgymnasial			12.9			0.0			12.1			11.2												3.0			2.8			10.8			8.6


						Gymnasial			31.7			48.1			57.4			51.9												31.6			12.6			54.5			46.1


						Eftergymnasial			22.1			28.5			23.1			23.4												17.4			15.4			24.2			22.1


						Okänd			33.4			23.4			7.4			13.5												48.0			69.2			10.4			23.2


									100			100			100			100.0												100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Norge						In																		Ut


						Utpendlingsland															Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige									Danmark			Finland			Sverige


			Offentlig förvaltning o service			647			369			470			1,486			Offentlig förvaltning o service			91			74			317			482


			Offentligt ägda företag o organisationer			68			19			61			148			Offentligt ägda företag o organisationer			39			7			57			103


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			2,588			1,218			12,692			16,498			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			364			133			1,350			1,847


						3,303			1,606			13,223			18,132						494			214			1,724


			Alla sektorer			3303			1606			13216			18125						494			214			1724			2432


			Offentlig förvaltning o service			19.6			23.0			3.6			8.2			Offentlig förvaltning o service			18.4			34.6			18.4			19.8


			Offentligt ägda företag o organisationer			2.1			1.2			0.5			0.8			Offentligt ägda företag o organisationer			7.9			3.3			3.3			4.2


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			78.4			75.8			96.0			91.0			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			73.7			62.1			78.3			75.9


						100			100			100.0529661017			100.0386206897						100			100			100			100








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			Norge						In																		UT


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Okänd näringsgren			52			60			133												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												B   Fiske			1			0			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			50			347												D   Tillverkning			24			20			150


						N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1246												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						M   Utbildning			58			35			183												F   Byggverksamhet			20			13			33


						L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498												G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2037												H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1016												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1207												K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195


						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			66			1083												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						F   Byggverksamhet			519			347			3164												M   Utbildning			23			22			92


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217


						D   Tillverkning			208			239			1812												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						B   Fiske			19			8			47												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												Okänd näringsgren			0			0			3


									3303			1606			13216															494			214			1724


									3303			1606			13216


						Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			557			210			1,153			1,920									Övriga branscher			58			48			203			309


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1,246			1,749									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217			302


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498			1,084									M   Utbildning			23			22			92			137


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2,037			2,791									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195			312


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1,016			1,222									I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172			345


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1,207			1,639									H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110			166


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			282			66			1,083			1,431									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552			601


						F   Byggverksamhet			519			347			3,164			4,030									F   Byggverksamhet			20			13			33			66


						D   Tillverkning			208			239			1,812			2,259									D   Tillverkning			24			20			150			194


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						Okänd näringsgren			52			60			133												Okänd näringsgren			0			0			3


						M   Utbildning			58			35			183												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						B   Fiske			19			8			47												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												B   Fiske			1			0			0


						O   Andra samhälleliga, personliga tjänster			119			50			347												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			16.9			13.1			8.7			10.6									Övriga branscher			11.7			22.4			11.8			12.7


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			10.2			10.3			9.4			9.6									N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			9.3			18.2			12.6			12.4


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			11.6			12.7			3.8			6.0									L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			4.7			10.3			5.3			5.6


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			16.1			13.9			15.4			15.4									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			17.2			15.0			11.3			12.8


						I   Transport, magasinering och kommunikation			4.9			2.7			7.7			6.7									I   Transport, magasinering och kommunikation			31.8			7.5			10.0			14.2


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.8			6.7			9.1			9.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.3			4.7			6.4			6.8


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			8.5			4.1			8.2			7.9									G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			7.1			6.5			32.0			24.7


						F   Byggverksamhet			15.7			21.6			23.9			22.2									F   Byggverksamhet			4.0			6.1			1.9			2.7


						D   Tillverkning			6.3			14.9			13.7			12.5									D   Tillverkning			4.9			9.3			8.7			8.0


						Summa			100			100			100			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Danmark


Finland


Sverige





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Danmark


Finland


Sverige





till



DanmarkFinlandSverige



TotaltTotaltTotalt



494



2141724



91



74317



39



757



364



1331350






MBD0007ADC9.xls


1a_Ålder



				Tabell 1a - Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				15-19				96				35				61								-				-				-								73				24				49								23				11				12



				20-24				1,204				446				758								-				-				-								900				318				582								304				128				176



				25-54				3,123				2,215				908								-				-				-								1,953				1,474				479								1,170				741				429



				55-64				565				418				147								-				-				-								290				228				62								275				190				85



				65-				145				118				27								-				-				-								87				70				17								58				48				10











1aa_Ålder



				Tabell 1aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				15-19				12.9				29.6				5.2								-				-				-								-5.2				-4.0				-5.8								187.5				100.0				450.0



				20-24				3.4				-4.3				8.6								-				-				-								-4.5				-15.2				2.6								36.9				34.4				40.7



				25-54				3.1				-2.7				20.4								-				-				-								-6.6				-10.2				6.7								24.5				40.7				16.7



				55-64				32.9				28.2				48.5								-				-				-								34.3				31.8				44.2								31.6				51.8				24.2



				65-				93.3				96.7				80.0								-				-				-								97.7				100.0				88.9								87.1				66.7				92.0











1b_Ålder



				Tabell 1b - Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				15-19				225				88				137								-				-				-								45				18				27								180				70				110



				20-24				947				369				578								-				-				-								249				127				122								698				242				456



				25-54				3,586				2,090				1,496								-				-				-								1,138				774				364								2,448				1,316				1,132



				55-64				557				369				188								-				-				-								165				122				43								392				247				145



				65-				75				48				27								-				-				-								9				8				1								66				40				26











1bb_Ålder



				Tabell 1bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				49.9				57.6				43.0								-				-				-								-				-				-								49.9				57.6				43.0



				15-19				65.1				69.2				59.1								-				-				-								-				-				-								65.1				69.2				59.1



				20-24				60.5				65.2				52.2								-				-				-								-				-				-								60.5				65.2				52.2



				25-54				45.0				53.4				38.5								-				-				-								-				-				-								45.0				53.4				38.5



				55-64				51.9				57.6				48.8								-				-				-								-				-				-								51.9				57.6				48.8



				65-				88.6				73.3				100.0								-				-				-								-				-				-								88.6				73.3				100.0











1c_Ålder



				Tabell 1c - Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				15-19				269				127				142								12				2				10								5				2				3								252				123				129



				20-24				499				215				284								110				45				65								41				17				24								348				153				195



				25-54				1,438				871				567								347				231				116								152				86				66								939				554				385



				55-64				180				127				53								19				13				6								10				6				4								151				108				43



				65-				46				37				9								6				6				0								6				4				2								34				27				7











1cc_Ålder



				Tabell 1cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				15-19				26.3				56.3				7.8								-29.4				-50.0				-23.1								-				-				-								31.3				61.8				11.2



				20-24				24.5				26.9				22.6								-3.5				2.3				-7.1								-				-				-								37.0				36.6				37.3



				25-54				-2.6				-7.6				6.6								-42.0				-43.1				-39.6								-				-				-								30.1				24.8				38.5



				55-64				0.0				-3.2				8.9								-69.8				-72.9				-60.0								-				-				-								41.1				40.3				43.3



				65-				29.0				43.5				-12.5								0.0				0.0				..								-				-				-								36.0				58.8				-12.5











1d_Ålder



				Tabell 1d - Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				15-19				629				282				347								107				45				62								125				44				81								397				193				204



				20-24				4,648				2,325				2,323								1,014				521				493								702				277				425								2,932				1,527				1,405



				25-54				16,334				11,884				4,450								6,698				4,511				2,187								1306				831				475								8,330				6,542				1,788



				55-64				2,168				1,638				530								630				418				212								167				121				46								1,371				1,099				272



				65-				293				205				88								47				34				13								60				35				25								186				136				50











1dd_ålder



				Tabell 1dd - Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				49.9				45.8								-0.9				-3.2				5.5



				15-19				-24.1				-29.5				-19.1								72.6				50.0				93.8								-3.1				0.0				-8.3								-37.8				-40.1				-35.4



				20-24				15.8				7.3				25.7								121.4				100.4				149.0								58.1				56.3				61.0								-5.8				-12.0				2.0



				25-54				25.8				20.9				41.1								81.8				83.4				78.4								45.1				56.8				39.2								-0.8				-3.5				10.1



				55-64				39.9				33.0				66.7								55.9				40.7				98.1								70.4				35.3				89.1								30.8				26.2				53.7



				65-				53.4				42.4				87.2								74.1				54.5				160.0								114.3				108.3				118.8								36.8				28.3				66.7











2a_Födelseregion



				Tabell 2a - Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Danmark				2,741				2,080				661								-				-				-								1,806				1419				387								935				661				274



				Finland				15				6				9								-				-				-								4				1				3								11				5				6



				Norge				1,272				548				724								-				-				-								1,247				529				718								25				19				6



				Sverige				689				316				373								-				-				-								28				14				14								661				302				359



				Island				16				12				4								-				-				-								11				9				2								5				3				2



				Övriga EU25				136				93				43								-				-				-								61				46				15								75				47				28



				Övriga Europa				33				18				15								-				-				-								10				4				6								23				14				9



				Övriga Världen				231				159				72								-				-				-								136				92				44								95				67				28











2aa_Födelseregion



				Tabell 2aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Danmark				1.2				-0.3				6.1								-				-				-								-10.7				-10.4				-11.8								36.3				31.7				48.9



				Finland				25.0				0.0				50.0								-				-				-								300.0				..				200.0								0.0				-16.7				20.0



				Norge				12.3				6.2				17.3								-				-				-								12.4				6.4				17.3								4.2				0.0				20.0



				Sverige				16.0				-0.3				34.7								-				-				-								-12.5				-22.2				0.0								17.6				1.0				36.5



				Island				23.1				20.0				33.3								-				-				-								22.2				12.5				100.0								25.0				50.0				0.0



				Övriga EU25				38.8				22.4				95.5								-				-				-								15.1				2.2				87.5								66.7				51.6				100.0



				Övriga Europa				33.3				6.3				87.5								-				-				-								-10.0				-57.1				100.0								64.3				55.6				80.0



				Övriga Världen				18.4				25.0				5.9								-				-				-								3.8				3.3				4.8								48.4				76.3				7.7











2b_Födelseregion



				Tabell 2b - Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				4,936				2,676				2,260								-				-				-								1,152				761				391								3,784				1,915				1,869



				Danmark				7				6				1								-				-				-								3				2				1								4				4				0



				Finland				4,328				2,314				2,014								-				-				-								1,055				700				355								3,273				1,614				1659



				Norge				45				27				18								-				-				-								39				23				16								6				4				2



				Sverige				436				256				180								-				-				-								29				20				9								407				236				171



				Island				1				1				0								-				-				-								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				55				39				16								-				-				-								15				11				4								40				28				12



				Övriga Europa				5				3				2								-				-				-								2				2				0								3				1				2



				Övriga Världen				59				30				29								-				-				-								9				3				6								50				27				23











2bb_Födelseregion



				Tabell 2bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Danmark				33.3				100.0				-100.0								-				-				-								-				-				-								33.3				100.0				-100.0



				Finland				48.3				43.7				53.0								-				-				-								-				-				-								48.3				43.7				53.0



				Norge				20.0				0.0				100.0								-				-				-								-				-				-								20.0				0.0				100.0



				Sverige				52.4				34.9				85.9								-				-				-								-				-				-								52.4				34.9				85.9



				Island				0.0				0.0				..								-				-				-								-				-				-								0.0				0.0				..



				Övriga EU25				344.4				211.1				..								-				-				-								-				-				-								344.4				211.1				..



				Övriga Europa				-70.0				-85.7				-33.3								-				-				-								-				-				-								-70.0				-85.7				-33.3



				Övriga Världen				117.4				50.0				360.0								-				-				-								-				-				-								117.4				50.0				360.0











2c_Födelseregion



				Tabell 2c - Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Danmark				193				115				78								185				112				73								0				0				0								8				3				5



				Finland				185				93				92								0				0				0								165				80				85								20				13				7



				Norge				1,268				738				530								262				152				110								33				23				10								973				563				410



				Sverige				597				302				295								9				2				7								7				5				2								581				295				286



				Island				1				1				0								0				0				0								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				45				35				10								13				13				0								3				2				1								29				20				9



				Övriga Europa				59				32				27								1				0				1								1				1				0								57				31				26



				Övriga Världen				84				61				23								24				18				6								5				4				1								55				39				16











2cc_Födelseregion



				Tabell 2cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Danmark				-48.5				-50.9				-44.7								-49.5				-50.9				-47.1								-				-				-								-11.1				-50.0				66.7



				Finland				-4.8				8.3				-22.2								-100.0				-100.0				..								-				-				-								0.0				18.2				-22.2



				Norge				21.7				18.8				25.9								-19.1				-26.9				-5.2								-				-				-								40.8				42.9				38.0



				Sverige				11.3				5.3				18.1								-76.9				-92.3				-46.2								-				-				-								18.3				15.2				21.7



				Island				-75.0				-66.7				-100.0								-100.0				-100.0				-100.0								-				-				-								..				..				..



				Övriga EU25				-14.3				-10.8				-25.0								-55.2				-38.1				-100.0								-				-				-								45.0				25.0				125.0



				Övriga Europa				107.1				82.4				145.5								..				..				..								-				-				-								103.6				82.4				136.4



				Övriga Världen				3.9				21.3				-24.1								-31.4				-14.3				-57.1								-				-				-								34.1				50.0				6.7











2d_Födelseregion



				Tabell 2d - Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				24,072				16,334				7,738								8496				5529				2967								2360				1308				1052								13,216				9,497				3,719



				Danmark				4,085				2,791				1,294								3977				2706				1271								2				1				1								106				84				22



				Finland				2,141				1,223				918								55				29				26								1822				973				849								264				221				43



				Norge				2,505				1,612				893								100				60				40								3				3				0								2,402				1549				853



				Sverige				13,329				9,315				4,014								3182				1939				1243								442				275				167								9,705				7101				2604



				Island				43				33				10								25				18				7								0				0				0								18				15				3



				Övriga EU25				453				322				131								240				175				65								24				17				7								189				130				59



				Övriga Europa				409				286				123								287				188				99								10				5				5								112				93				19



				Övriga Världen				1,107				752				355								630				414				216								57				34				23								420				304				116











2dd_Födelseregion



				Tabell 2dd -  Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Danmark				109.9				103.6				125.0								115.3				109.3				129.4								0.0				-50.0				..								9.3				10.5				4.8



				Finland				33.4				26.6				43.7								22.2				0.0				62.5								41.2				39.0				43.9								-2.2				-6.8				30.3



				Norge				12.3				10.6				15.4								75.4				57.9				110.5								-70.0				-57.1				-100.0								11.0				9.7				13.4



				Sverige				5.2				1.7				14.4								37.6				34.7				42.5								75.4				74.1				77.7								-3.9				-6.1				2.4



				Island				19.4				26.9				0.0								108.3				157.1				40.0								-100.0				-100.0				..								-21.7				-16.7				-40.0



				Övriga EU25				43.2				35.1				67.9								66.7				59.1				91.2								100.0				88.9				133.3								18.0				9.2				43.9



				Övriga Europa				167.3				125.2				373.1								441.5				382.1				607.1								0.0				-28.6				66.7								24.4				14.8				111.1



				Övriga Världen				79.8				74.2				92.9								279.5				269.6				300.0								159.1				161.5				155.6								-1.9				-1.0				-4.1











3a_Utbildningsnivå



				Tabell 3a - Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				646				518				128								-				-				-								425				366				59								221				152				69



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,713				1,162				551								-				-				-								1,046				790				256								667				372				295



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,524				989				535								-				-				-								730				490				240								794				499				295



				Okänd utbildningsnivå				1,250				563				687								-				-				-								1,102				468				634								148				95				53











3aa_Utbildningsnivå



				Tabell 3aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				46.8				41.1				58.8								-				-				-								5.5				11.9				-22.4								36.4				32.7				38.2



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				14.3				18.5				0.0								-				-				-								-24.5				-25.8				-20.0								119.4				247.1				69.9



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1.4				-9.5				36.0								-				-				-								18.9				18.9				18.8								87.3				118.5				72.7



				Okänd utbildningsnivå				-15.9				-23.2				-8.9								-				-				-								14.0				5.2				21.5								-71.5				-77.2				-67.0











3b_Utbildningsnivå



				Tabell 3b - Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				2,569				1,397				1,172								-				-				-								773				535				238								1,796				862				934



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,448				678				770								-				-				-								457				218				239								991				460				531



				Okänd utbildningsnivå				1,373				889				484								-				-				-								376				296				80								997				593				404











3bb_Utbildningsnivå



				Tabell 3bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				70.9				61.4				80.7								-				-				-								-				-				-								70.9				61.4				80.7



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				34.5				-3.2				102.7								-				-				-								-				-				-								34.5				-3.2				102.7



				Okänd utbildningsnivå				35.3				79.7				-0.7								-				-				-								-				-				-								35.3				79.7				-0.7











3c_Utbildningsnivå



				Tabell 3c - Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				208				131				77								15				12				3								6				5				1								187				114				73



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,122				619				503								156				99				57								27				15				12								939				505				434



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				537				311				226								86				51				35								33				18				15								418				242				176



				Okänd utbildningsnivå				565				316				249								237				135				102								148				77				71								180				104				76











3cc_Utbildningsnivå



				Tabell 3cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				41.2				33.8				52.9								-31.8				-29.4				-40.0								-				-				-								8.1				16.3				-2.7



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				3.6				9.6				-5.0								43.1				22.2				103.6								-				-				-								27.2				30.2				24.0



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				29.3				28.8				29.9								38.7				34.2				45.8								-				-				-								41.7				33.7				54.4



				Okänd utbildningsnivå				-40.3				-44.5				-33.6								-60.8				-63.7				-56.2								-				-				-								91.5				76.3				117.1











3d_Utbildningsnivå



				Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				2,384				1892				492								563				384				179								219				150				69								1,602				1358				244



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				11,331				8100				3231								3,207				2044				1163								542				358				184								7,582				5698				1884



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				7,749				4597				3152								3,727				2398				1329								963				430				533								3,059				1769				1290



				Okänd utbildningsnivå				2,608				1745				863								999				703				296								636				370				266								973				672				301











3dd_Utbildningsnivå



				Tabell 3dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				0.0				-0.3				1.0								44.1				39.2				56.3								103.6				95.5				110.7								-10.6				-8.7				-19.5



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				6.5				2.8				17.1								49.6				48.4				51.5								7.4				10.3				1.5								-3.3				-5.9				5.4



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				49.0				46.1				53.5								84.4				79.3				94.2								30.9				39.3				17.2								14.7				13.1				17.1



				Okänd utbildningsnivå				59.3				60.7				56.5								163.2				151.0				197.7								25.2				30.3				18.8								-6.4				-4.8				-9.6











4a_Sektor



				Tabell 4a - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Offentlig förvaltning och service				1,139				537				602								-				-				-								647				284				363								492				253				239



				Offentligt ägda företag och organisationer				175				99				76								-				-				-								68				44				24								107				55				52



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				3,819				2,596				1,223								-				-				-								2,588				1786				802								1,231				810				421



																																								Norge				Sverige



																																								Totalt				Totalt



																																				Alla sektorer				3,303				1830



																																				Offentlig förvaltning och service				647				492



																																				Offentligt ägda företag och organisationer				68				107



																																				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				2,588				1231











4aa_Sektor



				Tabell 4aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Offentlig förvaltning och service				3.0				-1.5				14.1								-				-				-								11.4				22.4				4.0								50.9				36.8				69.5



				Offentligt ägda företag och organisationer				25.6				28.8				22.9								-				-				-								-6.8				-4.3				-11.1								17.6				-1.8				48.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				6.7				-2.9				22.6								-				-				-								-4.7				-9.4				7.8								24.0				21.8				28.4











4b_Sektor



				Tabell 4b - Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				Offentlig förvaltning och service				1,133				259				874								-				-				-								369				96				273								764				163				601



				Offentligt ägda företag och organisationer				104				62				42								-				-				-								19				13				6								85				49				36



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				4,153				2,643				1,510								-				-				-								1,218				940				278								2,935				1,703				1232











4bb_Sektor



				Tabell 4bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Offentlig förvaltning och service				43.3				31.5				46.9								-				-				-								-				-				-								43.3				31.5				46.9



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Näringslivet inkl. off. bolag och organisationer				51.6				44.2				63.2								-				-				-								-				-				-								51.6				44.2				63.2











4c_Sektor



				Tabell 4c - Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Offentlig förvaltning och service				482				183				299								91				46				45								74				23				51								317				114				203



				Offentligt ägda företag och organisationer				103				64				39								39				32				7								7				4				3								57				28				29



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				1,847				1,130				717								364				219				145								133				88				45								1,350				823				527



																								till



																								Danmark				Finland				Sverige



																								Totalt				Totalt				Totalt



																								494				214				1724



																								91				74				317



																								39				7				57



																								364				133				1350











4cc_Sektor



				Tabell 4cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Offentlig förvaltning och service				-34.7				-17.9				-4.6								-57.9				-50.0				-63.7								-				-				-								32.6				10.7				49.3



				Offentligt ägda företag och organisationer				-10.3				-38.1				-28.0								-56.7				-52.9				-68.2								-				-				-								0.0				-3.4				3.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				14.6				10.6				21.3								-26.0				-37.1				0.7								-				-				-								34.5				38.6				28.5











4d_Sektor



				Tabell 4d - Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Offentlig förvaltning och service				3,467				1,842				1,625								1,368				648				720								1,629				987				642								470				207				263



				Offentligt ägda företag och organisationer				1,390				753				637								761				500				261								568				211				357								61				42				19



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				19,215				13,739				5,476								6,367				4381				1986								163				110				53								12,685				9248				3437











4dd_Sektor



				Tabell 4dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Offentlig förvaltning och service				-2.3				2.9				-6.1								79.3				78.0				80.5								100.7				145.3				81.2								-74.8				-64.7				-68.4



								-15.7				-12.6				-21.1								3.8				14.9				-12.4								..				..				..								-66.8				-77.3				-66.7



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				29.2				21.5				52.5								102.8				93.1				128.0								36.2				35.3				37.6								8.6				2.3				30.3











5a_Näringsgren



				Tabell 5a - Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				64				38				26								-				-				-								45				24				21								19				14				5



				B   Fiske				19				18				1								-				-				-								19				18				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				235				230				5								-				-				-								234				229				5								1				1				0



				D   Tillverkning				384				284				100								-				-				-								208				149				59								176				135				41



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				4				4								-				-				-								4				1				3								4				3				1



				F   Byggverksamhet				553				536				17								-				-				-								519				506				13								34				30				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				474				239				235								-				-				-								282				118				164								192				121				71



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				377				138				239								-				-				-								324				116				208								53				22				31



				I   Transport, magasinering och kommunikation				402				303				99								-				-				-								163				122				41								239				181				58



				J   Finansiell verksamhet				59				41				18								-				-				-								26				14				12								33				27				6



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				858				600				258								-				-				-								531				390				141								327				210				117



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				432				178				254								-				-				-								382				156				226								50				22				28



				M   Utbildning				222				112				110								-				-				-								58				34				24								164				78				86



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				667				302				365								-				-				-								337				146				191								330				156				174



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				318				165				153								-				-				-								119				54				65								199				111				88



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				2				2				0								-				-				-								0				0				0								2				2				0



				Okänd näringsgren				59				42				17								-				-				-								52				37				15								7				5				2
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				Tabell 5aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				33.3				35.7				30.0								-				-				-								18.4				14.3				23.5								90.0				100.0				66.7



				B   Fiske				0.0				0.0				0.0								-				-				-								..				0.0				0.0								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				-39.3				-39.0				-50.0								-				-				-								-39.4				-39.1				-50.0								0.0				0.0				..



				D   Tillverkning				-13.1				-19.8				13.6								-				-				-								-26.5				-37.1				28.3								10.7				15.4				-2.4



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				166.7				300.0				100.0								-				-				-								300.0				..				200.0								100.0				200.0				0.0



				F   Byggverksamhet				13.1				11.2				142.9								-				-				-								12.1				10.5				160.0								30.8				25.0				100.0



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				3.0				-8.8				18.7								-				-				-								-4.4				-23.9				17.1								16.4				13.1				22.4



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				8.0				23.2				0.8								-				-				-								2.2				14.9				-3.7								65.6				100.0				47.6



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.7				21.2				-10.0								-				-				-								21.6				41.9				-14.6								5.8				10.4				-6.5



				J   Finansiell verksamhet				7.3				2.5				20.0								-				-				-								23.8				7.7				50.0								-2.9				0.0				-14.3



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				20.2				15.2				33.7								-				-				-								7.1				1.0				28.2								50.0				55.6				41.0



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-0.2				-3.3				2.0								-				-				-								-5.7				-6.6				-5.0								78.6				29.4				154.5



				M   Utbildning				43.2				25.8				66.7								-				-				-								41.5				54.5				26.3								43.9				16.4				83.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				41.9				46.6				38.3								-				-				-								38.1				71.8				20.1								46.0				28.9				65.7



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				35.9				23.1				53.0								-				-				-								30.8				22.7				38.3								39.2				23.3				66.0



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								..				..				..								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..								100.0				100.0				..



				Okänd näringsgren				-63.1				-56.3				-73.4								-				-				-								-61.5				-53.8				-72.7								-72.0				-68.8				-77.8
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				Tabell 5b - Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								finska																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				103				91				12								-				-				-								21				18				3								82				73				9



				B   Fiske				8				7				1								-				-				-								8				7				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				45				44				1								-				-				-								24				23				1								21				21				0



				D   Tillverkning				517				416				101								-				-				-								239				202				37								278				214				64



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				7				1								-				-				-								5				5				0								3				2				1



				F   Byggverksamhet				514				495				19								-				-				-								347				339				8								167				156				11



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				227				124				103								-				-				-								66				48				18								161				76				85



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				228				65				163								-				-				-								108				38				70								120				27				93



				I   Transport, magasinering och kommunikation				1,509				888				621								-				-				-								43				31				12								1,466				857				609



				J   Finansiell verksamhet				39				25				14								-				-				-								7				6				1								32				19				13



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				556				344				212								-				-				-								223				161				62								333				183				150



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				269				82				187								-				-				-								204				56				148								65				26				39



				M   Utbildning				195				69				126								-				-				-								35				18				17								160				51				109



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				899				136				763								-				-				-								166				30				136								733				106				627



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				204				125				79								-				-				-								50				26				24								154				99				55



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Okänd näringsgren				69				46				23								-				-				-								60				41				19								9				5				4
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				Tabell 5bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-11.8				-6.4				-40.0								-				-				-								-				-				-								-11.8				-6.4				-40.0



				B   Fiske				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				50.0				50.0				..								-				-				-								-				-				-								50.0				50.0				..



				D   Tillverkning				1.1				-4.5				25.5								-				-				-								-				-				-								1.1				-4.5				25.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				-40.0				-60.0				..								-				-				-								-				-				-								-40.0				-60.0				..



				F   Byggverksamhet				18.4				18.2				22.2								-				-				-								-				-				-								18.4				18.2				22.2



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				67.7				18.8				165.6								-				-				-								-				-				-								67.7				18.8				165.6



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				69.0				22.7				89.8								-				-				-								-				-				-								69.0				22.7				89.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				108.8				95.7				130.7								-				-				-								-				-				-								108.8				95.7				130.7



				J   Finansiell verksamhet				3.2				26.7				-18.8								-				-				-								-				-				-								3.2				26.7				-18.8



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				31.1				45.2				17.2								-				-				-								-				-				-								31.1				45.2				17.2



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				38.3				13.0				62.5								-				-				-								-				-				-								38.3				13.0				62.5



				M   Utbildning				39.1				10.9				58.0								-				-				-								-				-				-								39.1				10.9				58.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				26.6				23.3				27.2								-				-				-								-				-				-								26.6				23.3				27.2



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				67.4				70.7				61.8								-				-				-								-				-				-								67.4				70.7				61.8



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-10.0				-37.5				100.0								-				-				-								-				-				-								-10.0				-37.5				100.0
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				Tabell 5c - Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				24				14				10								4				1				3								0				0				0								20				13				7



				B   Fiske				1				1				0								1				1				0								0				0				0								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				5				4				1								2				2				0								0				0				0								3				2				1



				D   Tillverkning				194				151				43								24				19				5								20				15				5								150				117				33



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				7				5				2								0				0				0								0				0				0								7				5				2



				F   Byggverksamhet				66				61				5								20				19				1								13				13				0								33				29				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				601				309				292								35				20				15								14				10				4								552				279				273



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				166				88				78								46				22				24								10				4				6								110				62				48



				I   Transport, magasinering och kommunikation				345				256				89								157				104				53								16				13				3								172				139				33



				J   Finansiell verksamhet				33				19				14								9				6				3								7				3				4								17				10				7



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				312				192				120								85				47				38								32				17				15								195				128				67



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				78				40				38								15				14				1								11				4				7								52				22				30



				M   Utbildning				137				63				74								23				12				11								22				14				8								92				37				55



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				302				78				224								46				13				33								39				3				36								217				62				155



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				152				90				62								27				17				10								24				15				9								101				58				43



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								0				0				0								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				6				4				2								0				0				0								6				4				2								0				0				0



				Okänd näringsgren				3				2				1								0				0				0								0				0				0								3				2				1
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				Tabell 5cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-4.0				-33.3				150.0								-69.2				-88.9				-25.0								-				-				-								66.7				8.3				..



				B   Fiske				-80.0				-80.0				..								-80.0				-80.0				..								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				400.0				300.0				..								100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..



				D   Tillverkning				0.0				2.3				-7.3								-51.0				-40.6				-70.6								-				-				-								20.0				15.8				37.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				75.0				25.0				..								..				..				..								-				-				-								75.0				25.0				..



				F   Byggverksamhet				-11.7				-14.3				25.0								-28.6				-29.6				0.0								-				-				-								3.1				0.0				33.3



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				30.7				28.3				33.3								-58.3				-63.6				-48.3								-				-				-								51.2				56.7				46.0



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				-6.6				0.0				-13.3								-6.1				-18.5				9.1								-				-				-								-6.8				8.8				-21.3



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.9				3.0				48.3								-23.8				-38.8				47.2								-				-				-								95.5				110.6				50.0



				J   Finansiell verksamhet				-21.2				-23.8				-16.7								-10.0				0.0				-25.0								-				-				-								-26.1				-33.3				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4.5				4.2				5.0								-17.5				-33.8				18.8								-				-				-								18.2				32.0				-1.5



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-2.9				-23.4				40.9								-53.1				-44.0				-85.7								-				-				-								40.5				0.0				100.0



				M   Utbildning				3.6				-7.5				13.8								-64.6				-63.6				-65.6								-				-				-								100.0				85.0				111.5



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				-10.8				-17.6				-7.8								-58.2				-48.0				-61.2								-				-				-								17.3				-6.1				30.3



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				-5.2				1.4				-13.1								-35.7				-19.0				-52.4								-				-				-								8.6				9.4				7.5



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-62.5				-71.4				0.0								-100.0				-100.0				..								-				-				-								-57.1				-66.7				0.0
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				Tabell 5d - Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				190				143				47								26				19				7								22				11				11								142				113				29



				B   Fiske				48				33				15								1				1				0								0				0				0								47				32				15



				C   Utvinning av mineral				246				229				17								7				7				0								8				7				1								231				215				16



				D   Tillverkning				3,018				2,373				645								744				588				156								462				350				112								1,812				1435				377



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				47				38				9								28				24				4								8				5				3								11				9				2



				F   Byggverksamhet				3,632				3,564				68								326				316				10								142				119				23								3,164				3129				35



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				2,708				1,632				1,076								1,367				853				514								258				130				128								1,083				649				434



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				1,801				886				915								461				292				169								133				47				86								1,207				547				660



				I   Transport, magasinering och kommunikation				2,935				2,161				774								1,702				1,180				522								217				141				76								1,016				840				176



				J   Finansiell verksamhet				416				253				163								316				199				117								45				20				25								55				34				21



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4,036				2,738				1,298								1,751				1,175				576								248				143				105								2,037				1420				617



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				860				471				389								254				178				76								108				57				51								498				236				262



				M   Utbildning				690				395				295								334				201				133								173				86				87								183				108				75



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				2,282				742				1,540								776				264				512								260				55				205								1,246				423				823



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				863				491				372								392				226				166								124				59				65								347				206				141



				P   Hushållens verksamhet				9				7				2								5				3				2								0				0				0								4				4				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				151				76				75								4				2				2								147				74				73								0				0				0



				Okänd näringsgren				140				102				38								2				1				1								5				4				1								133				97				36
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				Tabell 5dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				42.9				34.9				74.1								..				..				..								633.3				266.7				.								9.2				9.7				7.4



				B   Fiske				84.6				65.0				150.0								..				..				..								133.3				..				.								80.8				60.0				150.0



				C   Utvinning av mineral				7.4				7.5				6.3								250.0				250.0				..								86.7				133.3				-66.7								4.5				3.4				23.1



				D   Tillverkning				10.3				13.1				1.1								89.8				89.1				92.6								56.0				89.2				53.4								-13.1				-10.4				-22.1



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				135.0				123.5				200.0								250.0				242.9				300.0								17.3				150.0				200.0								22.2				12.5				100.0



				F   Byggverksamhet				-11.5				-12.5				94.3								20.7				18.8				150.0								66.3				15.5				64.3								-14.9				-15.5				105.9



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				43.2				37.8				52.2								105.9				96.1				124.5								69.9				66.7				70.7								0.8				-3.3				7.7



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				29.0				26.4				31.7								87.4				74.9				113.9								73.3				67.9				109.8								11.7				8.1				14.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				20.2				22.4				14.5								31.2				39.5				15.7								74.5				56.7				68.9								0.7				1.3				-2.2



				J   Finansiell verksamhet				94.4				90.2				101.2								121.0				103.1				160.0								47.4				100.0				108.3								12.2				36.0				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				68.2				65.5				74.2								194.3				179.8				229.1								68.8				40.2				84.2								23.8				25.4				20.3



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-3.0				6.8				-12.8								93.9				100.0				81.0								33.0				46.2				4.1								-25.4				-24.6				-26.2



				M   Utbildning				50.7				52.5				48.2								96.5				87.9				111.1								54.3				59.3				40.3								6.4				10.2				1.4



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				45.4				50.5				43.1								70.9				68.2				72.4								68.2				83.3				78.3								28.5				38.2				23.9



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				39.0				39.9				37.8								65.4				56.9				78.5								-8.6				40.5				25.0								19.7				24.8				12.8



				P   Hushållens verksamhet				..				600.0				0.0								..				..				..								-85.7				..				..								33.3				300.0				-100.0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				-24.8				-2.6								300.0				100.0				..								-5.2				-26.0				-5.2								..				..				..



				Okänd näringsgren				-47.0				-39.3				-60.4								-92.3				-94.4				-87.5								-96.2				-85.7				-96.2								-27.7				-20.5				-41.9
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Diagram2


			Danmark			Danmark


			Finland			Finland


			Sverige			Sverige





Män


Kvinnor


297


197


115


99


965


759





In Ut


			


			Norge


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			494			3,303


						Finland			214			1,606


						Sverige			1,724			13,216


						Summa			2,432			18,125








In Ut


			0			0


			0			0


			0			0





Utpendling


Inpendling





kön


			Norge						In																		Ut


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			Män			2,114			1,049			9497			12,660									Män			297			115			965			1,377


			Kvinnor			1,189			557			3719			5,465									Kvinnor			197			99			759			1,055


			summa			3,303			1,606			13,216			18,125									Summa			494			214			1724			2,432


			Män			64.0			65.3			71.9			69.8												60.1			53.7			56.0			56.6


			Kvinnor			36.0			34.7			28.1			30.2												39.9			46.3			44.0			43.4








kön


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





ålder


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





födelseland


			Norge						In																		Ut


			Ålder			Utpendlingsland																		Ålder			Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			15-19			73			45			397			515									15-19			12			5			252			269


			20-24			900			249			2,932			4,081									20-24			110			41			348			499


			25-54			1,953			1,138			8,330			11,421									25-54			347			152			939			1,438


			55-64			290			165			1,371			1,826									55-64			19			10			151			180


			65-			87			9			186			282									65-			6			6			34			46


						3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1,724			2,432


			Alla åldrar			3303			1606			13216			18,125									Alla åldrar			494			214			1724			2432


						29.5			18.3			25.2			25.4												24.7			21.5			34.8			31.6


						2.2			2.8			3.0			2.8												2.4			2.3			14.6			11.1


						27.2			15.5			22.2			22.5												22.3			19.2			20.2			20.5


						59.1			70.9			63.0			63.0												70.2			71.0			54.5			59.1


						8.8			10.3			10.4			10.1												3.8			4.7			8.8			7.4


						2.6			0.6			1.4			1.6												1.2			2.8			2.0			1.9


						100			100			100			100												100			100			100			100








födelseland


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





utbnivå


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





sektor


			Norge						In																		Ut


						Födelse-			Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


						region			Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Danmark			1,806			3			106												Danmark			185			0			8


						Finland			4			1,055			264												Finland			0			165			20


						Norge			1,247			39			2,402												Norge			262			33			973


						Sverige			28			29			9,705												Sverige			9			7			581


						Övriga Världen			218			26			739												Övriga Världen			38			9			142


						Danmark			54.7			0.3			0.8															37.4			0.0			0.5


						Finland			0.1			91.6			2.0															0.0			77.1			1.2


						Norge			37.8			3.4			18.2															53.0			15.4			56.4


						Sverige			0.8			2.5			73.4															1.8			3.3			33.7


						Övriga Världen			6.6			2.3			5.6															7.7			4.2			8.2


									100			100			100															100.0			100.0			100.0


						Island			11			0			18												Island			0			0			1


						Övriga EU25			61			15			189												Övriga EU25			13			3			29


						Övriga Europa			10			2			112												Övriga Europa			1			1			57


						Övriga Världen			136			9			420												Övriga Världen			24			5			55


						Alla födelseregioner			3,303			1,152			13,216												Alla födelseregioner			494			214			1,724








sektor


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





bransch


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Norge						In																		Ut


			Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)


			Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)


			Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)


			Okänd utbildningsnivå


			Alla utbildningsnivåer


									Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Förgymnasial			425			0			1,602			2,027									Förgymnasial			15			6			187			208


						Gymnasial			1,046			773			7,582			9,401									Gymnasial			156			27			939			1,122


						Eftergymnasial			730			457			3,059			4,246									Eftergymnasial			86			33			418			537


						Okänd			1,102			376			973			2,451									Okänd			237			148			180			565


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2,432


									3303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Förgymnasial			12.9			0.0			12.1			11.2												3.0			2.8			10.8			8.6


						Gymnasial			31.7			48.1			57.4			51.9												31.6			12.6			54.5			46.1


						Eftergymnasial			22.1			28.5			23.1			23.4												17.4			15.4			24.2			22.1


						Okänd			33.4			23.4			7.4			13.5												48.0			69.2			10.4			23.2


									100			100			100			100.0												100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Norge						In																		Ut


						Utpendlingsland															Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige									Danmark			Finland			Sverige


			Offentlig förvaltning o service			647			369			470			1,486			Offentlig förvaltning o service			91			74			317			482


			Offentligt ägda företag o organisationer			68			19			61			148			Offentligt ägda företag o organisationer			39			7			57			103


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			2,588			1,218			12,692			16,498			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			364			133			1,350			1,847


						3,303			1,606			13,223			18,132						494			214			1,724


			Alla sektorer			3303			1606			13216			18125						494			214			1724			2432


			Offentlig förvaltning o service			19.6			23.0			3.6			8.2			Offentlig förvaltning o service			18.4			34.6			18.4			19.8


			Offentligt ägda företag o organisationer			2.1			1.2			0.5			0.8			Offentligt ägda företag o organisationer			7.9			3.3			3.3			4.2


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			78.4			75.8			96.0			91.0			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			73.7			62.1			78.3			75.9


						100			100			100.0529661017			100.0386206897						100			100			100			100








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			Norge						In																		UT


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Okänd näringsgren			52			60			133												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												B   Fiske			1			0			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			50			347												D   Tillverkning			24			20			150


						N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1246												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						M   Utbildning			58			35			183												F   Byggverksamhet			20			13			33


						L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498												G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2037												H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1016												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1207												K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195


						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			66			1083												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						F   Byggverksamhet			519			347			3164												M   Utbildning			23			22			92


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217


						D   Tillverkning			208			239			1812												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						B   Fiske			19			8			47												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												Okänd näringsgren			0			0			3


									3303			1606			13216															494			214			1724


									3303			1606			13216


						Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			557			210			1,153			1,920									Övriga branscher			58			48			203			309


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1,246			1,749									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217			302


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498			1,084									M   Utbildning			23			22			92			137


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2,037			2,791									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195			312


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1,016			1,222									I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172			345


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1,207			1,639									H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110			166


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			282			66			1,083			1,431									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552			601


						F   Byggverksamhet			519			347			3,164			4,030									F   Byggverksamhet			20			13			33			66


						D   Tillverkning			208			239			1,812			2,259									D   Tillverkning			24			20			150			194


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						Okänd näringsgren			52			60			133												Okänd näringsgren			0			0			3


						M   Utbildning			58			35			183												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						B   Fiske			19			8			47												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												B   Fiske			1			0			0


						O   Andra samhälleliga, personliga tjänster			119			50			347												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			16.9			13.1			8.7			10.6									Övriga branscher			11.7			22.4			11.8			12.7


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			10.2			10.3			9.4			9.6									N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			9.3			18.2			12.6			12.4


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			11.6			12.7			3.8			6.0									L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			4.7			10.3			5.3			5.6


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			16.1			13.9			15.4			15.4									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			17.2			15.0			11.3			12.8


						I   Transport, magasinering och kommunikation			4.9			2.7			7.7			6.7									I   Transport, magasinering och kommunikation			31.8			7.5			10.0			14.2


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.8			6.7			9.1			9.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.3			4.7			6.4			6.8


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			8.5			4.1			8.2			7.9									G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			7.1			6.5			32.0			24.7


						F   Byggverksamhet			15.7			21.6			23.9			22.2									F   Byggverksamhet			4.0			6.1			1.9			2.7


						D   Tillverkning			6.3			14.9			13.7			12.5									D   Tillverkning			4.9			9.3			8.7			8.0


						Summa			100			100			100			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0			100.0
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1a_Ålder



				Tabell 1a - Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				15-19				96				35				61								-				-				-								73				24				49								23				11				12



				20-24				1,204				446				758								-				-				-								900				318				582								304				128				176



				25-54				3,123				2,215				908								-				-				-								1,953				1,474				479								1,170				741				429



				55-64				565				418				147								-				-				-								290				228				62								275				190				85



				65-				145				118				27								-				-				-								87				70				17								58				48				10











1aa_Ålder



				Tabell 1aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				15-19				12.9				29.6				5.2								-				-				-								-5.2				-4.0				-5.8								187.5				100.0				450.0



				20-24				3.4				-4.3				8.6								-				-				-								-4.5				-15.2				2.6								36.9				34.4				40.7



				25-54				3.1				-2.7				20.4								-				-				-								-6.6				-10.2				6.7								24.5				40.7				16.7



				55-64				32.9				28.2				48.5								-				-				-								34.3				31.8				44.2								31.6				51.8				24.2



				65-				93.3				96.7				80.0								-				-				-								97.7				100.0				88.9								87.1				66.7				92.0











1b_Ålder



				Tabell 1b - Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				15-19				225				88				137								-				-				-								45				18				27								180				70				110



				20-24				947				369				578								-				-				-								249				127				122								698				242				456



				25-54				3,586				2,090				1,496								-				-				-								1,138				774				364								2,448				1,316				1,132



				55-64				557				369				188								-				-				-								165				122				43								392				247				145



				65-				75				48				27								-				-				-								9				8				1								66				40				26











1bb_Ålder



				Tabell 1bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				49.9				57.6				43.0								-				-				-								-				-				-								49.9				57.6				43.0



				15-19				65.1				69.2				59.1								-				-				-								-				-				-								65.1				69.2				59.1



				20-24				60.5				65.2				52.2								-				-				-								-				-				-								60.5				65.2				52.2



				25-54				45.0				53.4				38.5								-				-				-								-				-				-								45.0				53.4				38.5



				55-64				51.9				57.6				48.8								-				-				-								-				-				-								51.9				57.6				48.8



				65-				88.6				73.3				100.0								-				-				-								-				-				-								88.6				73.3				100.0











1c_Ålder



				Tabell 1c - Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				15-19				269				127				142								12				2				10								5				2				3								252				123				129



				20-24				499				215				284								110				45				65								41				17				24								348				153				195



				25-54				1,438				871				567								347				231				116								152				86				66								939				554				385



				55-64				180				127				53								19				13				6								10				6				4								151				108				43



				65-				46				37				9								6				6				0								6				4				2								34				27				7











1cc_Ålder



				Tabell 1cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				15-19				26.3				56.3				7.8								-29.4				-50.0				-23.1								-				-				-								31.3				61.8				11.2



				20-24				24.5				26.9				22.6								-3.5				2.3				-7.1								-				-				-								37.0				36.6				37.3



				25-54				-2.6				-7.6				6.6								-42.0				-43.1				-39.6								-				-				-								30.1				24.8				38.5



				55-64				0.0				-3.2				8.9								-69.8				-72.9				-60.0								-				-				-								41.1				40.3				43.3



				65-				29.0				43.5				-12.5								0.0				0.0				..								-				-				-								36.0				58.8				-12.5











1d_Ålder



				Tabell 1d - Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				15-19				629				282				347								107				45				62								125				44				81								397				193				204



				20-24				4,648				2,325				2,323								1,014				521				493								702				277				425								2,932				1,527				1,405



				25-54				16,334				11,884				4,450								6,698				4,511				2,187								1306				831				475								8,330				6,542				1,788



				55-64				2,168				1,638				530								630				418				212								167				121				46								1,371				1,099				272



				65-				293				205				88								47				34				13								60				35				25								186				136				50











1dd_ålder



				Tabell 1dd - Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				49.9				45.8								-0.9				-3.2				5.5



				15-19				-24.1				-29.5				-19.1								72.6				50.0				93.8								-3.1				0.0				-8.3								-37.8				-40.1				-35.4



				20-24				15.8				7.3				25.7								121.4				100.4				149.0								58.1				56.3				61.0								-5.8				-12.0				2.0



				25-54				25.8				20.9				41.1								81.8				83.4				78.4								45.1				56.8				39.2								-0.8				-3.5				10.1



				55-64				39.9				33.0				66.7								55.9				40.7				98.1								70.4				35.3				89.1								30.8				26.2				53.7



				65-				53.4				42.4				87.2								74.1				54.5				160.0								114.3				108.3				118.8								36.8				28.3				66.7











2a_Födelseregion



				Tabell 2a - Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Danmark				2,741				2,080				661								-				-				-								1,806				1419				387								935				661				274



				Finland				15				6				9								-				-				-								4				1				3								11				5				6



				Norge				1,272				548				724								-				-				-								1,247				529				718								25				19				6



				Sverige				689				316				373								-				-				-								28				14				14								661				302				359



				Island				16				12				4								-				-				-								11				9				2								5				3				2



				Övriga EU25				136				93				43								-				-				-								61				46				15								75				47				28



				Övriga Europa				33				18				15								-				-				-								10				4				6								23				14				9



				Övriga Världen				231				159				72								-				-				-								136				92				44								95				67				28











2aa_Födelseregion



				Tabell 2aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Danmark				1.2				-0.3				6.1								-				-				-								-10.7				-10.4				-11.8								36.3				31.7				48.9



				Finland				25.0				0.0				50.0								-				-				-								300.0				..				200.0								0.0				-16.7				20.0



				Norge				12.3				6.2				17.3								-				-				-								12.4				6.4				17.3								4.2				0.0				20.0



				Sverige				16.0				-0.3				34.7								-				-				-								-12.5				-22.2				0.0								17.6				1.0				36.5



				Island				23.1				20.0				33.3								-				-				-								22.2				12.5				100.0								25.0				50.0				0.0



				Övriga EU25				38.8				22.4				95.5								-				-				-								15.1				2.2				87.5								66.7				51.6				100.0



				Övriga Europa				33.3				6.3				87.5								-				-				-								-10.0				-57.1				100.0								64.3				55.6				80.0



				Övriga Världen				18.4				25.0				5.9								-				-				-								3.8				3.3				4.8								48.4				76.3				7.7











2b_Födelseregion



				Tabell 2b - Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				4,936				2,676				2,260								-				-				-								1,152				761				391								3,784				1,915				1,869



				Danmark				7				6				1								-				-				-								3				2				1								4				4				0



				Finland				4,328				2,314				2,014								-				-				-								1,055				700				355								3,273				1,614				1659



				Norge				45				27				18								-				-				-								39				23				16								6				4				2



				Sverige				436				256				180								-				-				-								29				20				9								407				236				171



				Island				1				1				0								-				-				-								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				55				39				16								-				-				-								15				11				4								40				28				12



				Övriga Europa				5				3				2								-				-				-								2				2				0								3				1				2



				Övriga Världen				59				30				29								-				-				-								9				3				6								50				27				23











2bb_Födelseregion



				Tabell 2bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Danmark				33.3				100.0				-100.0								-				-				-								-				-				-								33.3				100.0				-100.0



				Finland				48.3				43.7				53.0								-				-				-								-				-				-								48.3				43.7				53.0



				Norge				20.0				0.0				100.0								-				-				-								-				-				-								20.0				0.0				100.0



				Sverige				52.4				34.9				85.9								-				-				-								-				-				-								52.4				34.9				85.9



				Island				0.0				0.0				..								-				-				-								-				-				-								0.0				0.0				..



				Övriga EU25				344.4				211.1				..								-				-				-								-				-				-								344.4				211.1				..



				Övriga Europa				-70.0				-85.7				-33.3								-				-				-								-				-				-								-70.0				-85.7				-33.3



				Övriga Världen				117.4				50.0				360.0								-				-				-								-				-				-								117.4				50.0				360.0











2c_Födelseregion



				Tabell 2c - Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Danmark				193				115				78								185				112				73								0				0				0								8				3				5



				Finland				185				93				92								0				0				0								165				80				85								20				13				7



				Norge				1,268				738				530								262				152				110								33				23				10								973				563				410



				Sverige				597				302				295								9				2				7								7				5				2								581				295				286



				Island				1				1				0								0				0				0								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				45				35				10								13				13				0								3				2				1								29				20				9



				Övriga Europa				59				32				27								1				0				1								1				1				0								57				31				26



				Övriga Världen				84				61				23								24				18				6								5				4				1								55				39				16











2cc_Födelseregion



				Tabell 2cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Danmark				-48.5				-50.9				-44.7								-49.5				-50.9				-47.1								-				-				-								-11.1				-50.0				66.7



				Finland				-4.8				8.3				-22.2								-100.0				-100.0				..								-				-				-								0.0				18.2				-22.2



				Norge				21.7				18.8				25.9								-19.1				-26.9				-5.2								-				-				-								40.8				42.9				38.0



				Sverige				11.3				5.3				18.1								-76.9				-92.3				-46.2								-				-				-								18.3				15.2				21.7



				Island				-75.0				-66.7				-100.0								-100.0				-100.0				-100.0								-				-				-								..				..				..



				Övriga EU25				-14.3				-10.8				-25.0								-55.2				-38.1				-100.0								-				-				-								45.0				25.0				125.0



				Övriga Europa				107.1				82.4				145.5								..				..				..								-				-				-								103.6				82.4				136.4



				Övriga Världen				3.9				21.3				-24.1								-31.4				-14.3				-57.1								-				-				-								34.1				50.0				6.7











2d_Födelseregion



				Tabell 2d - Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				24,072				16,334				7,738								8496				5529				2967								2360				1308				1052								13,216				9,497				3,719



				Danmark				4,085				2,791				1,294								3977				2706				1271								2				1				1								106				84				22



				Finland				2,141				1,223				918								55				29				26								1822				973				849								264				221				43



				Norge				2,505				1,612				893								100				60				40								3				3				0								2,402				1549				853



				Sverige				13,329				9,315				4,014								3182				1939				1243								442				275				167								9,705				7101				2604



				Island				43				33				10								25				18				7								0				0				0								18				15				3



				Övriga EU25				453				322				131								240				175				65								24				17				7								189				130				59



				Övriga Europa				409				286				123								287				188				99								10				5				5								112				93				19



				Övriga Världen				1,107				752				355								630				414				216								57				34				23								420				304				116











2dd_Födelseregion



				Tabell 2dd -  Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Danmark				109.9				103.6				125.0								115.3				109.3				129.4								0.0				-50.0				..								9.3				10.5				4.8



				Finland				33.4				26.6				43.7								22.2				0.0				62.5								41.2				39.0				43.9								-2.2				-6.8				30.3



				Norge				12.3				10.6				15.4								75.4				57.9				110.5								-70.0				-57.1				-100.0								11.0				9.7				13.4



				Sverige				5.2				1.7				14.4								37.6				34.7				42.5								75.4				74.1				77.7								-3.9				-6.1				2.4



				Island				19.4				26.9				0.0								108.3				157.1				40.0								-100.0				-100.0				..								-21.7				-16.7				-40.0



				Övriga EU25				43.2				35.1				67.9								66.7				59.1				91.2								100.0				88.9				133.3								18.0				9.2				43.9



				Övriga Europa				167.3				125.2				373.1								441.5				382.1				607.1								0.0				-28.6				66.7								24.4				14.8				111.1



				Övriga Världen				79.8				74.2				92.9								279.5				269.6				300.0								159.1				161.5				155.6								-1.9				-1.0				-4.1











3a_Utbildningsnivå



				Tabell 3a - Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				646				518				128								-				-				-								425				366				59								221				152				69



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,713				1,162				551								-				-				-								1,046				790				256								667				372				295



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,524				989				535								-				-				-								730				490				240								794				499				295



				Okänd utbildningsnivå				1,250				563				687								-				-				-								1,102				468				634								148				95				53











3aa_Utbildningsnivå



				Tabell 3aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				46.8				41.1				58.8								-				-				-								5.5				11.9				-22.4								36.4				32.7				38.2



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				14.3				18.5				0.0								-				-				-								-24.5				-25.8				-20.0								119.4				247.1				69.9



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1.4				-9.5				36.0								-				-				-								18.9				18.9				18.8								87.3				118.5				72.7



				Okänd utbildningsnivå				-15.9				-23.2				-8.9								-				-				-								14.0				5.2				21.5								-71.5				-77.2				-67.0











3b_Utbildningsnivå



				Tabell 3b - Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				2,569				1,397				1,172								-				-				-								773				535				238								1,796				862				934



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,448				678				770								-				-				-								457				218				239								991				460				531



				Okänd utbildningsnivå				1,373				889				484								-				-				-								376				296				80								997				593				404











3bb_Utbildningsnivå



				Tabell 3bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				70.9				61.4				80.7								-				-				-								-				-				-								70.9				61.4				80.7



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				34.5				-3.2				102.7								-				-				-								-				-				-								34.5				-3.2				102.7



				Okänd utbildningsnivå				35.3				79.7				-0.7								-				-				-								-				-				-								35.3				79.7				-0.7











3c_Utbildningsnivå



				Tabell 3c - Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				208				131				77								15				12				3								6				5				1								187				114				73



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,122				619				503								156				99				57								27				15				12								939				505				434



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				537				311				226								86				51				35								33				18				15								418				242				176



				Okänd utbildningsnivå				565				316				249								237				135				102								148				77				71								180				104				76











3cc_Utbildningsnivå



				Tabell 3cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				41.2				33.8				52.9								-31.8				-29.4				-40.0								-				-				-								8.1				16.3				-2.7



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				3.6				9.6				-5.0								43.1				22.2				103.6								-				-				-								27.2				30.2				24.0



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				29.3				28.8				29.9								38.7				34.2				45.8								-				-				-								41.7				33.7				54.4



				Okänd utbildningsnivå				-40.3				-44.5				-33.6								-60.8				-63.7				-56.2								-				-				-								91.5				76.3				117.1











3d_Utbildningsnivå



				Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				2,384				1892				492								563				384				179								219				150				69								1,602				1358				244



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				11,331				8100				3231								3,207				2044				1163								542				358				184								7,582				5698				1884



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				7,749				4597				3152								3,727				2398				1329								963				430				533								3,059				1769				1290



				Okänd utbildningsnivå				2,608				1745				863								999				703				296								636				370				266								973				672				301











3dd_Utbildningsnivå



				Tabell 3dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				0.0				-0.3				1.0								44.1				39.2				56.3								103.6				95.5				110.7								-10.6				-8.7				-19.5



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				6.5				2.8				17.1								49.6				48.4				51.5								7.4				10.3				1.5								-3.3				-5.9				5.4



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				49.0				46.1				53.5								84.4				79.3				94.2								30.9				39.3				17.2								14.7				13.1				17.1



				Okänd utbildningsnivå				59.3				60.7				56.5								163.2				151.0				197.7								25.2				30.3				18.8								-6.4				-4.8				-9.6











4a_Sektor



				Tabell 4a - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Offentlig förvaltning och service				1,139				537				602								-				-				-								647				284				363								492				253				239



				Offentligt ägda företag och organisationer				175				99				76								-				-				-								68				44				24								107				55				52



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				3,819				2,596				1,223								-				-				-								2,588				1786				802								1,231				810				421



																																								Norge				Sverige



																																								Totalt				Totalt



																																				Alla sektorer				3,303				1830



																																				Offentlig förvaltning och service				647				492



																																				Offentligt ägda företag och organisationer				68				107



																																				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				2,588				1231











4aa_Sektor



				Tabell 4aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Offentlig förvaltning och service				3.0				-1.5				14.1								-				-				-								11.4				22.4				4.0								50.9				36.8				69.5



				Offentligt ägda företag och organisationer				25.6				28.8				22.9								-				-				-								-6.8				-4.3				-11.1								17.6				-1.8				48.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				6.7				-2.9				22.6								-				-				-								-4.7				-9.4				7.8								24.0				21.8				28.4











4b_Sektor



				Tabell 4b - Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				Offentlig förvaltning och service				1,133				259				874								-				-				-								369				96				273								764				163				601



				Offentligt ägda företag och organisationer				104				62				42								-				-				-								19				13				6								85				49				36



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				4,153				2,643				1,510								-				-				-								1,218				940				278								2,935				1,703				1232











4bb_Sektor



				Tabell 4bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Offentlig förvaltning och service				43.3				31.5				46.9								-				-				-								-				-				-								43.3				31.5				46.9



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Näringslivet inkl. off. bolag och organisationer				51.6				44.2				63.2								-				-				-								-				-				-								51.6				44.2				63.2











4c_Sektor



				Tabell 4c - Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Offentlig förvaltning och service				482				183				299								91				46				45								74				23				51								317				114				203



				Offentligt ägda företag och organisationer				103				64				39								39				32				7								7				4				3								57				28				29



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				1,847				1,130				717								364				219				145								133				88				45								1,350				823				527



																								till



																								Danmark				Finland				Sverige



																								Totalt				Totalt				Totalt



																								494				214				1724



																								91				74				317



																								39				7				57



																								364				133				1350











4cc_Sektor



				Tabell 4cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Offentlig förvaltning och service				-34.7				-17.9				-4.6								-57.9				-50.0				-63.7								-				-				-								32.6				10.7				49.3



				Offentligt ägda företag och organisationer				-10.3				-38.1				-28.0								-56.7				-52.9				-68.2								-				-				-								0.0				-3.4				3.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				14.6				10.6				21.3								-26.0				-37.1				0.7								-				-				-								34.5				38.6				28.5











4d_Sektor



				Tabell 4d - Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Offentlig förvaltning och service				3,467				1,842				1,625								1,368				648				720								1,629				987				642								470				207				263



				Offentligt ägda företag och organisationer				1,390				753				637								761				500				261								568				211				357								61				42				19



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				19,215				13,739				5,476								6,367				4381				1986								163				110				53								12,685				9248				3437











4dd_Sektor



				Tabell 4dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Offentlig förvaltning och service				-2.3				2.9				-6.1								79.3				78.0				80.5								100.7				145.3				81.2								-74.8				-64.7				-68.4



								-15.7				-12.6				-21.1								3.8				14.9				-12.4								..				..				..								-66.8				-77.3				-66.7



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				29.2				21.5				52.5								102.8				93.1				128.0								36.2				35.3				37.6								8.6				2.3				30.3











5a_Näringsgren



				Tabell 5a - Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				64				38				26								-				-				-								45				24				21								19				14				5



				B   Fiske				19				18				1								-				-				-								19				18				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				235				230				5								-				-				-								234				229				5								1				1				0



				D   Tillverkning				384				284				100								-				-				-								208				149				59								176				135				41



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				4				4								-				-				-								4				1				3								4				3				1



				F   Byggverksamhet				553				536				17								-				-				-								519				506				13								34				30				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				474				239				235								-				-				-								282				118				164								192				121				71



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				377				138				239								-				-				-								324				116				208								53				22				31



				I   Transport, magasinering och kommunikation				402				303				99								-				-				-								163				122				41								239				181				58



				J   Finansiell verksamhet				59				41				18								-				-				-								26				14				12								33				27				6



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				858				600				258								-				-				-								531				390				141								327				210				117



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				432				178				254								-				-				-								382				156				226								50				22				28



				M   Utbildning				222				112				110								-				-				-								58				34				24								164				78				86



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				667				302				365								-				-				-								337				146				191								330				156				174



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				318				165				153								-				-				-								119				54				65								199				111				88



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				2				2				0								-				-				-								0				0				0								2				2				0



				Okänd näringsgren				59				42				17								-				-				-								52				37				15								7				5				2











5aa_Näringsgren



				Tabell 5aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				33.3				35.7				30.0								-				-				-								18.4				14.3				23.5								90.0				100.0				66.7



				B   Fiske				0.0				0.0				0.0								-				-				-								..				0.0				0.0								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				-39.3				-39.0				-50.0								-				-				-								-39.4				-39.1				-50.0								0.0				0.0				..



				D   Tillverkning				-13.1				-19.8				13.6								-				-				-								-26.5				-37.1				28.3								10.7				15.4				-2.4



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				166.7				300.0				100.0								-				-				-								300.0				..				200.0								100.0				200.0				0.0



				F   Byggverksamhet				13.1				11.2				142.9								-				-				-								12.1				10.5				160.0								30.8				25.0				100.0



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				3.0				-8.8				18.7								-				-				-								-4.4				-23.9				17.1								16.4				13.1				22.4



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				8.0				23.2				0.8								-				-				-								2.2				14.9				-3.7								65.6				100.0				47.6



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.7				21.2				-10.0								-				-				-								21.6				41.9				-14.6								5.8				10.4				-6.5



				J   Finansiell verksamhet				7.3				2.5				20.0								-				-				-								23.8				7.7				50.0								-2.9				0.0				-14.3



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				20.2				15.2				33.7								-				-				-								7.1				1.0				28.2								50.0				55.6				41.0



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-0.2				-3.3				2.0								-				-				-								-5.7				-6.6				-5.0								78.6				29.4				154.5



				M   Utbildning				43.2				25.8				66.7								-				-				-								41.5				54.5				26.3								43.9				16.4				83.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				41.9				46.6				38.3								-				-				-								38.1				71.8				20.1								46.0				28.9				65.7



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				35.9				23.1				53.0								-				-				-								30.8				22.7				38.3								39.2				23.3				66.0



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								..				..				..								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..								100.0				100.0				..



				Okänd näringsgren				-63.1				-56.3				-73.4								-				-				-								-61.5				-53.8				-72.7								-72.0				-68.8				-77.8











5b_Näringsgren



				Tabell 5b - Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								finska																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				103				91				12								-				-				-								21				18				3								82				73				9



				B   Fiske				8				7				1								-				-				-								8				7				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				45				44				1								-				-				-								24				23				1								21				21				0



				D   Tillverkning				517				416				101								-				-				-								239				202				37								278				214				64



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				7				1								-				-				-								5				5				0								3				2				1



				F   Byggverksamhet				514				495				19								-				-				-								347				339				8								167				156				11



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				227				124				103								-				-				-								66				48				18								161				76				85



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				228				65				163								-				-				-								108				38				70								120				27				93



				I   Transport, magasinering och kommunikation				1,509				888				621								-				-				-								43				31				12								1,466				857				609



				J   Finansiell verksamhet				39				25				14								-				-				-								7				6				1								32				19				13



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				556				344				212								-				-				-								223				161				62								333				183				150



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				269				82				187								-				-				-								204				56				148								65				26				39



				M   Utbildning				195				69				126								-				-				-								35				18				17								160				51				109



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				899				136				763								-				-				-								166				30				136								733				106				627



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				204				125				79								-				-				-								50				26				24								154				99				55



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Okänd näringsgren				69				46				23								-				-				-								60				41				19								9				5				4











5bb_Näringsgren



				Tabell 5bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-11.8				-6.4				-40.0								-				-				-								-				-				-								-11.8				-6.4				-40.0



				B   Fiske				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				50.0				50.0				..								-				-				-								-				-				-								50.0				50.0				..



				D   Tillverkning				1.1				-4.5				25.5								-				-				-								-				-				-								1.1				-4.5				25.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				-40.0				-60.0				..								-				-				-								-				-				-								-40.0				-60.0				..



				F   Byggverksamhet				18.4				18.2				22.2								-				-				-								-				-				-								18.4				18.2				22.2



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				67.7				18.8				165.6								-				-				-								-				-				-								67.7				18.8				165.6



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				69.0				22.7				89.8								-				-				-								-				-				-								69.0				22.7				89.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				108.8				95.7				130.7								-				-				-								-				-				-								108.8				95.7				130.7



				J   Finansiell verksamhet				3.2				26.7				-18.8								-				-				-								-				-				-								3.2				26.7				-18.8



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				31.1				45.2				17.2								-				-				-								-				-				-								31.1				45.2				17.2



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				38.3				13.0				62.5								-				-				-								-				-				-								38.3				13.0				62.5



				M   Utbildning				39.1				10.9				58.0								-				-				-								-				-				-								39.1				10.9				58.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				26.6				23.3				27.2								-				-				-								-				-				-								26.6				23.3				27.2



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				67.4				70.7				61.8								-				-				-								-				-				-								67.4				70.7				61.8



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-10.0				-37.5				100.0								-				-				-								-				-				-								-10.0				-37.5				100.0











5c_Näringsgren



				Tabell 5c - Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				24				14				10								4				1				3								0				0				0								20				13				7



				B   Fiske				1				1				0								1				1				0								0				0				0								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				5				4				1								2				2				0								0				0				0								3				2				1



				D   Tillverkning				194				151				43								24				19				5								20				15				5								150				117				33



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				7				5				2								0				0				0								0				0				0								7				5				2



				F   Byggverksamhet				66				61				5								20				19				1								13				13				0								33				29				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				601				309				292								35				20				15								14				10				4								552				279				273



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				166				88				78								46				22				24								10				4				6								110				62				48



				I   Transport, magasinering och kommunikation				345				256				89								157				104				53								16				13				3								172				139				33



				J   Finansiell verksamhet				33				19				14								9				6				3								7				3				4								17				10				7



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				312				192				120								85				47				38								32				17				15								195				128				67



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				78				40				38								15				14				1								11				4				7								52				22				30



				M   Utbildning				137				63				74								23				12				11								22				14				8								92				37				55



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				302				78				224								46				13				33								39				3				36								217				62				155



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				152				90				62								27				17				10								24				15				9								101				58				43



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								0				0				0								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				6				4				2								0				0				0								6				4				2								0				0				0



				Okänd näringsgren				3				2				1								0				0				0								0				0				0								3				2				1
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				Tabell 5cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-4.0				-33.3				150.0								-69.2				-88.9				-25.0								-				-				-								66.7				8.3				..



				B   Fiske				-80.0				-80.0				..								-80.0				-80.0				..								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				400.0				300.0				..								100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..



				D   Tillverkning				0.0				2.3				-7.3								-51.0				-40.6				-70.6								-				-				-								20.0				15.8				37.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				75.0				25.0				..								..				..				..								-				-				-								75.0				25.0				..



				F   Byggverksamhet				-11.7				-14.3				25.0								-28.6				-29.6				0.0								-				-				-								3.1				0.0				33.3



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				30.7				28.3				33.3								-58.3				-63.6				-48.3								-				-				-								51.2				56.7				46.0



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				-6.6				0.0				-13.3								-6.1				-18.5				9.1								-				-				-								-6.8				8.8				-21.3



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.9				3.0				48.3								-23.8				-38.8				47.2								-				-				-								95.5				110.6				50.0



				J   Finansiell verksamhet				-21.2				-23.8				-16.7								-10.0				0.0				-25.0								-				-				-								-26.1				-33.3				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4.5				4.2				5.0								-17.5				-33.8				18.8								-				-				-								18.2				32.0				-1.5



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-2.9				-23.4				40.9								-53.1				-44.0				-85.7								-				-				-								40.5				0.0				100.0



				M   Utbildning				3.6				-7.5				13.8								-64.6				-63.6				-65.6								-				-				-								100.0				85.0				111.5



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				-10.8				-17.6				-7.8								-58.2				-48.0				-61.2								-				-				-								17.3				-6.1				30.3



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				-5.2				1.4				-13.1								-35.7				-19.0				-52.4								-				-				-								8.6				9.4				7.5



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-62.5				-71.4				0.0								-100.0				-100.0				..								-				-				-								-57.1				-66.7				0.0
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				Tabell 5d - Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				190				143				47								26				19				7								22				11				11								142				113				29



				B   Fiske				48				33				15								1				1				0								0				0				0								47				32				15



				C   Utvinning av mineral				246				229				17								7				7				0								8				7				1								231				215				16



				D   Tillverkning				3,018				2,373				645								744				588				156								462				350				112								1,812				1435				377



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				47				38				9								28				24				4								8				5				3								11				9				2



				F   Byggverksamhet				3,632				3,564				68								326				316				10								142				119				23								3,164				3129				35



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				2,708				1,632				1,076								1,367				853				514								258				130				128								1,083				649				434



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				1,801				886				915								461				292				169								133				47				86								1,207				547				660



				I   Transport, magasinering och kommunikation				2,935				2,161				774								1,702				1,180				522								217				141				76								1,016				840				176



				J   Finansiell verksamhet				416				253				163								316				199				117								45				20				25								55				34				21



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4,036				2,738				1,298								1,751				1,175				576								248				143				105								2,037				1420				617



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				860				471				389								254				178				76								108				57				51								498				236				262



				M   Utbildning				690				395				295								334				201				133								173				86				87								183				108				75



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				2,282				742				1,540								776				264				512								260				55				205								1,246				423				823



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				863				491				372								392				226				166								124				59				65								347				206				141



				P   Hushållens verksamhet				9				7				2								5				3				2								0				0				0								4				4				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				151				76				75								4				2				2								147				74				73								0				0				0



				Okänd näringsgren				140				102				38								2				1				1								5				4				1								133				97				36
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				Tabell 5dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				42.9				34.9				74.1								..				..				..								633.3				266.7				.								9.2				9.7				7.4



				B   Fiske				84.6				65.0				150.0								..				..				..								133.3				..				.								80.8				60.0				150.0



				C   Utvinning av mineral				7.4				7.5				6.3								250.0				250.0				..								86.7				133.3				-66.7								4.5				3.4				23.1



				D   Tillverkning				10.3				13.1				1.1								89.8				89.1				92.6								56.0				89.2				53.4								-13.1				-10.4				-22.1



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				135.0				123.5				200.0								250.0				242.9				300.0								17.3				150.0				200.0								22.2				12.5				100.0



				F   Byggverksamhet				-11.5				-12.5				94.3								20.7				18.8				150.0								66.3				15.5				64.3								-14.9				-15.5				105.9



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				43.2				37.8				52.2								105.9				96.1				124.5								69.9				66.7				70.7								0.8				-3.3				7.7



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				29.0				26.4				31.7								87.4				74.9				113.9								73.3				67.9				109.8								11.7				8.1				14.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				20.2				22.4				14.5								31.2				39.5				15.7								74.5				56.7				68.9								0.7				1.3				-2.2



				J   Finansiell verksamhet				94.4				90.2				101.2								121.0				103.1				160.0								47.4				100.0				108.3								12.2				36.0				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				68.2				65.5				74.2								194.3				179.8				229.1								68.8				40.2				84.2								23.8				25.4				20.3



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-3.0				6.8				-12.8								93.9				100.0				81.0								33.0				46.2				4.1								-25.4				-24.6				-26.2



				M   Utbildning				50.7				52.5				48.2								96.5				87.9				111.1								54.3				59.3				40.3								6.4				10.2				1.4



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				45.4				50.5				43.1								70.9				68.2				72.4								68.2				83.3				78.3								28.5				38.2				23.9



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				39.0				39.9				37.8								65.4				56.9				78.5								-8.6				40.5				25.0								19.7				24.8				12.8



				P   Hushållens verksamhet				..				600.0				0.0								..				..				..								-85.7				..				..								33.3				300.0				-100.0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				-24.8				-2.6								300.0				100.0				..								-5.2				-26.0				-5.2								..				..				..



				Okänd näringsgren				-47.0				-39.3				-60.4								-92.3				-94.4				-87.5								-96.2				-85.7				-96.2								-27.7				-20.5				-41.9
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			Finland						In																		Ut


						Norge			Sverige									Norge			Sverige									Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			74			1,629						1,703			34.6			69.0			66.1616161616			Offentlig förvaltning och service			369			764						1,133			23.0			20.2			21.0


			Offentligt ägda företag och organisationer			7			568						575			3.3			24.1			22.3387723388			Offentligt ägda företag och organisationer			19			85						104			1.2			2.2			1.9


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			133			163						296			62.1			6.9			11.4996114996			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,218			2,935						4,153			75.8			77.6			77.1


						214			2,360						2,574			100			100			100						1,606			3,784						5,390			100			100			100


			Alla sektorer			214			2,360						2,574			100			100						Alla sektorer			1,606			3,784						5,390			100
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Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Finland						In												Ut


						Danmark			Norge			Sverige


			Okänd näringsgren			-			0			3												Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			-			6			0									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


			P   Hushållens verksamhet			-			0			0									B   Fiske			8			0


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			-			24			101									C   Utvinning av mineral			24			21


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			-			39			217									D   Tillverkning			239			278


			M   Utbildning			-			22			92									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			-			11			52									F   Byggverksamhet			347			167


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			-			32			195									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			66			161


			J   Finansiell verksamhet			-			7			17									H   Hotell- och restaurangverksamhet			108			120


			I   Transport, magasinering och kommunikation			-			16			172									I   Transport, magasinering och kommunikation			43			1,466


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			-			10			110									J   Finansiell verksamhet			7			32


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			-			14			552									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			223			333


			F   Byggverksamhet			-			13			33									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			204			65


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			-			0			7									M   Utbildning			35			160


			D   Tillverkning			-			20			150									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			166			733


			C   Utvinning av mineral			-			0			3									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			B   Fiske			-			0			0									P   Hushållens verksamhet			0			0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			-			0			20									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


						-			214			1724									R  Okänd näringsgren			60			9


			Alla näringsgrenar			-			214			1724


																					Alla näringsgrenar			1,606			3,784


																								Sverige			Norge


																					Ö  Övriga branscher			461			210						12.2			13.1


																					N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			733			166						19.4			10.3


																					L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			65			204						1.7			12.7


																					K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			333			223						8.8			13.9


																					I   Transport, magasinering och kommunikation			1,466			43						38.7			2.7


																					H   Hotell- och restaurangverksamhet			120			108						3.2			6.7


																					G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			161			66						4.3			4.1


																					F   Byggverksamhet			167			347						4.4			21.6


																					D   Tillverkning			278			239						7.3			14.9


																								3,784			1,606						100			100


						Sverige			Norge


			Övriga branscher			243			59


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			39


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			11


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			32


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			16


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			10


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			14


			F   Byggverksamhet			33			13


			D   Tillverkning			150			20												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


						1724			214												B   Fiske			8			0


																					C   Utvinning av mineral			24			21


																					E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			Okänd näringsgren			3			0			-									J   Finansiell verksamhet			7			32


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			-									M   Utbildning			35			160


			P   Hushållens verksamhet			0			0			-									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			24			-									P   Hushållens verksamhet			0			0


			M   Utbildning			92			22			-									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			0			-									R  Okänd näringsgren			60			9


			C   Utvinning av mineral			3			0			-									Övriga branscher			210			461


			B   Fiske			0			0			-


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			0			-


			J   Finansiell verksamhet			17			7			-
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									Utpendling till			Inpendling från						Utpendling till			Inpendling från


						Norge			1,606			214						29.8			8.3


						Sverige			3,784			2,360						70.2			91.7


						Summa			5,390			2,574						100.0			100.0
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Kön


			Finland						In																		UT


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Män			115			1,308			1,423												Män			1,049			1,915			2,964


			Kvinnor			99			1,052			1,151												Kvinnor			557			1,869			2,426


			Alla åldrar			214			2,360			2,574												Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


									53.7			55.4			55.3															65.3			50.6			55.0
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födelseland


			Finland						In															Ut


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			15-19			5			125			130												15-19			45			180			225


			20-24			41			702			743												20-24			249			698			947


			25-54			152			1,306			1,458												25-54			1,138			2,448			3,586


			55-64			10			167			177												55-64			165			392			557


			65-			6			60			66												65-			9			66			75


			Alla åldrar			-			214			2,360			2,574									Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


			15-24						21.5			35.0			33.9															18.3			23.2			21.7


			15-19						2.3			5.3			5.1															2.8			4.8			4.2


			20-24						19.2			29.7			28.9															15.5			18.4			17.6


			25-54						71.0			55.3			56.6															70.9			64.7			66.5


			55-64						4.7			7.1			6.9															10.3			10.4			10.3


			65-						2.8			2.5			2.6															0.6			1.7			1.4


																																	0.0			0.0


									100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0
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			Finland						In																		Ut


																											Finland


						Norge			Sverige																					Norge			Sverige


			Danmark			0			2						2			0			0.0847457627			0.0777000777			Danmark			3			4						0.3			0.1


			Finland			165			1822						1,987			77.1028037383			77.2033898305			77.195027195			Finland			1,055			3,273						91.6			86.5


			Norge			33			3						36			15.4205607477			0.1271186441			1.3986013986			Norge			39			6						3.4			0.2


			Sverige			7			442						449			3.2710280374			18.7288135593			17.4436674437			Sverige			29			407						2.5			10.8


			Övriga Världen			9			91						100			4.2056074766			3.8559322034			3.885003885			Övriga Världen			26			94						2.3			2.5


			Summa			214			2360						2,574			100			100			100			Summa			1,152			3,784						100			100
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			Finland						In															UT


																											Till


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Förgymnasial			6			219			225												Förgymnasial			0			0			0


			Gymnasial			27			542			569												Gymnasial			773			1,796			2,569


			Eftergymnasial			33			963			996												Eftergymnasial			457			991			1,448


			Okänd			148			636			784												Okänd			376			997			1,373


			Alla utbildningsnivåer			214			2,360			2,574												Alla utbildningsnivåer			1,606			3,784			5,390


			Förgymnasial						2.8			9.3			8.7															0.0			0.0			0.0


			Gymnasial						12.6			23.0			22.1															48.1			47.5			47.7


			Eftergymnasial						15.4			40.8			38.7															28.5			26.2			26.9


			Okänd						69.2			26.9			30.5															23.4			26.3			25.5


			Alla utbildningsnivåer						100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0
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			Finland						In																		Ut


						Norge			Sverige									Norge			Sverige									Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			74			1,629						1,703			34.6			69.0			66.1616161616			Offentlig förvaltning och service			369			764						1,133			23.0			20.2			21.0


			Offentligt ägda företag och organisationer			7			568						575			3.3			24.1			22.3387723388			Offentligt ägda företag och organisationer			19			85						104			1.2			2.2			1.9


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			133			163						296			62.1			6.9			11.4996114996			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,218			2,935						4,153			75.8			77.6			77.1


						214			2,360						2,574			100			100			100						1,606			3,784						5,390			100			100			100


			Alla sektorer			214			2,360						2,574			100			100						Alla sektorer			1,606			3,784						5,390			100
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			Finland						In												Ut


						Danmark			Norge			Sverige


			Okänd näringsgren			-			0			3												Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			-			6			0									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


			P   Hushållens verksamhet			-			0			0									B   Fiske			8			0


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			-			24			101									C   Utvinning av mineral			24			21


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			-			39			217									D   Tillverkning			239			278


			M   Utbildning			-			22			92									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			-			11			52									F   Byggverksamhet			347			167


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			-			32			195									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			66			161


			J   Finansiell verksamhet			-			7			17									H   Hotell- och restaurangverksamhet			108			120


			I   Transport, magasinering och kommunikation			-			16			172									I   Transport, magasinering och kommunikation			43			1,466


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			-			10			110									J   Finansiell verksamhet			7			32


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			-			14			552									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			223			333


			F   Byggverksamhet			-			13			33									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			204			65


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			-			0			7									M   Utbildning			35			160


			D   Tillverkning			-			20			150									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			166			733


			C   Utvinning av mineral			-			0			3									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			B   Fiske			-			0			0									P   Hushållens verksamhet			0			0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			-			0			20									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


						-			214			1724									R  Okänd näringsgren			60			9


			Alla näringsgrenar			-			214			1724


																					Alla näringsgrenar			1,606			3,784


																								Sverige			Norge


																					Ö  Övriga branscher			461			210						12.2			13.1


																					N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			733			166						19.4			10.3


																					L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			65			204						1.7			12.7


																					K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			333			223						8.8			13.9


																					I   Transport, magasinering och kommunikation			1,466			43						38.7			2.7


																					H   Hotell- och restaurangverksamhet			120			108						3.2			6.7


																					G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			161			66						4.3			4.1


																					F   Byggverksamhet			167			347						4.4			21.6


																					D   Tillverkning			278			239						7.3			14.9


																								3,784			1,606						100			100


						Sverige			Norge


			Övriga branscher			243			59


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			39


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			11


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			32


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			16


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			10


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			14


			F   Byggverksamhet			33			13


			D   Tillverkning			150			20												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


						1724			214												B   Fiske			8			0


																					C   Utvinning av mineral			24			21


																					E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			Okänd näringsgren			3			0			-									J   Finansiell verksamhet			7			32


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			-									M   Utbildning			35			160


			P   Hushållens verksamhet			0			0			-									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			24			-									P   Hushållens verksamhet			0			0


			M   Utbildning			92			22			-									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			0			-									R  Okänd näringsgren			60			9


			C   Utvinning av mineral			3			0			-									Övriga branscher			210			461


			B   Fiske			0			0			-


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			0			-


			J   Finansiell verksamhet			17			7			-
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			Finland						In																		UT


						pendlalnd


									Utpendling till			Inpendling från						Utpendling till			Inpendling från


						Norge			1,606			214						29.8			8.3


						Sverige			3,784			2,360						70.2			91.7


						Summa			5,390			2,574						100.0			100.0
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			Finland						In																		UT


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Män			115			1,308			1,423												Män			1,049			1,915			2,964


			Kvinnor			99			1,052			1,151												Kvinnor			557			1,869			2,426


			Alla åldrar			214			2,360			2,574												Alla åldrar			1,606			3,784			5,390
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			Finland						In															Ut


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			15-19			5			125			130												15-19			45			180			225


			20-24			41			702			743												20-24			249			698			947


			25-54			152			1,306			1,458												25-54			1,138			2,448			3,586


			55-64			10			167			177												55-64			165			392			557


			65-			6			60			66												65-			9			66			75


			Alla åldrar			-			214			2,360			2,574									Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


			15-24						21.5			35.0			33.9															18.3			23.2			21.7


			15-19						2.3			5.3			5.1															2.8			4.8			4.2


			20-24						19.2			29.7			28.9															15.5			18.4			17.6


			25-54						71.0			55.3			56.6															70.9			64.7			66.5


			55-64						4.7			7.1			6.9															10.3			10.4			10.3


			65-						2.8			2.5			2.6															0.6			1.7			1.4
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sektor


			Finland						In																		Ut


																											Finland


						Norge			Sverige																					Norge			Sverige


			Danmark			0			2						2			0			0.0847457627			0.0777000777			Danmark			3			4						0.3			0.1


			Finland			165			1822						1,987			77.1028037383			77.2033898305			77.195027195			Finland			1,055			3,273						91.6			86.5


			Norge			33			3						36			15.4205607477			0.1271186441			1.3986013986			Norge			39			6						3.4			0.2


			Sverige			7			442						449			3.2710280374			18.7288135593			17.4436674437			Sverige			29			407						2.5			10.8


			Övriga Världen			9			91						100			4.2056074766			3.8559322034			3.885003885			Övriga Världen			26			94						2.3			2.5


			Summa			214			2360						2,574			100			100			100			Summa			1,152			3,784						100			100
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			Finland						In															UT


																											Till


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Förgymnasial			6			219			225												Förgymnasial			0			0			0


			Gymnasial			27			542			569												Gymnasial			773			1,796			2,569


			Eftergymnasial			33			963			996												Eftergymnasial			457			991			1,448


			Okänd			148			636			784												Okänd			376			997			1,373


			Alla utbildningsnivåer			214			2,360			2,574												Alla utbildningsnivåer			1,606			3,784			5,390


			Förgymnasial						2.8			9.3			8.7															0.0			0.0			0.0


			Gymnasial						12.6			23.0			22.1															48.1			47.5			47.7


			Eftergymnasial						15.4			40.8			38.7															28.5			26.2			26.9


			Okänd						69.2			26.9			30.5															23.4			26.3			25.5


			Alla utbildningsnivåer						100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0
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			Finland						In																		Ut


						Norge			Sverige									Norge			Sverige									Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			74			1,629						1,703			34.6			69.0			66.1616161616			Offentlig förvaltning och service			369			764						1,133			23.0			20.2			21.0


			Offentligt ägda företag och organisationer			7			568						575			3.3			24.1			22.3387723388			Offentligt ägda företag och organisationer			19			85						104			1.2			2.2			1.9


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			133			163						296			62.1			6.9			11.4996114996			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,218			2,935						4,153			75.8			77.6			77.1


						214			2,360						2,574			100			100			100						1,606			3,784						5,390			100			100			100


			Alla sektorer			214			2,360						2,574			100			100						Alla sektorer			1,606			3,784						5,390			100
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			Finland						In												Ut


						Danmark			Norge			Sverige


			Okänd näringsgren			-			0			3												Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			-			6			0									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


			P   Hushållens verksamhet			-			0			0									B   Fiske			8			0


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			-			24			101									C   Utvinning av mineral			24			21


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			-			39			217									D   Tillverkning			239			278


			M   Utbildning			-			22			92									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			-			11			52									F   Byggverksamhet			347			167


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			-			32			195									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			66			161


			J   Finansiell verksamhet			-			7			17									H   Hotell- och restaurangverksamhet			108			120


			I   Transport, magasinering och kommunikation			-			16			172									I   Transport, magasinering och kommunikation			43			1,466


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			-			10			110									J   Finansiell verksamhet			7			32


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			-			14			552									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			223			333


			F   Byggverksamhet			-			13			33									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			204			65


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			-			0			7									M   Utbildning			35			160


			D   Tillverkning			-			20			150									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			166			733


			C   Utvinning av mineral			-			0			3									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			B   Fiske			-			0			0									P   Hushållens verksamhet			0			0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			-			0			20									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


						-			214			1724									R  Okänd näringsgren			60			9


			Alla näringsgrenar			-			214			1724


																					Alla näringsgrenar			1,606			3,784


																								Sverige			Norge


																					Ö  Övriga branscher			461			210						12.2			13.1


																					N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			733			166						19.4			10.3


																					L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			65			204						1.7			12.7


																					K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			333			223						8.8			13.9


																					I   Transport, magasinering och kommunikation			1,466			43						38.7			2.7


																					H   Hotell- och restaurangverksamhet			120			108						3.2			6.7


																					G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			161			66						4.3			4.1


																					F   Byggverksamhet			167			347						4.4			21.6


																					D   Tillverkning			278			239						7.3			14.9


																								3,784			1,606						100			100


						Sverige			Norge


			Övriga branscher			243			59


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			39


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			11


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			32


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			16


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			10


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			14


			F   Byggverksamhet			33			13


			D   Tillverkning			150			20												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


						1724			214												B   Fiske			8			0


																					C   Utvinning av mineral			24			21


																					E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			Okänd näringsgren			3			0			-									J   Finansiell verksamhet			7			32


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			-									M   Utbildning			35			160


			P   Hushållens verksamhet			0			0			-									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			24			-									P   Hushållens verksamhet			0			0


			M   Utbildning			92			22			-									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			0			-									R  Okänd näringsgren			60			9


			C   Utvinning av mineral			3			0			-									Övriga branscher			210			461


			B   Fiske			0			0			-


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			0			-


			J   Finansiell verksamhet			17			7			-
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In Ut


			Finland						In																		UT


						pendlalnd


									Utpendling till			Inpendling från						Utpendling till			Inpendling från


						Norge			1,606			214						29.8			8.3


						Sverige			3,784			2,360						70.2			91.7


						Summa			5,390			2,574						100.0			100.0
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Kön


			Finland						In																		UT


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Män			115			1,308			1,423												Män			1,049			1,915			2,964


			Kvinnor			99			1,052			1,151												Kvinnor			557			1,869			2,426


			Alla åldrar			214			2,360			2,574												Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


									53.7			55.4			55.3															65.3			50.6			55.0


									46.3			44.6			44.7															34.7			49.4			45.0


									100			100			100															100			100			100
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födelseland


			Finland						In															Ut


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			15-19			5			125			130												15-19			45			180			225


			20-24			41			702			743												20-24			249			698			947


			25-54			152			1,306			1,458												25-54			1,138			2,448			3,586


			55-64			10			167			177												55-64			165			392			557


			65-			6			60			66												65-			9			66			75


			Alla åldrar			-			214			2,360			2,574									Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


			15-24						21.5			35.0			33.9															18.3			23.2			21.7


			15-19						2.3			5.3			5.1															2.8			4.8			4.2


			20-24						19.2			29.7			28.9															15.5			18.4			17.6


			25-54						71.0			55.3			56.6															70.9			64.7			66.5


			55-64						4.7			7.1			6.9															10.3			10.4			10.3


			65-						2.8			2.5			2.6															0.6			1.7			1.4


																																	0.0			0.0


									100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0
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sektor


			Finland						In																		Ut


																											Finland


						Norge			Sverige																					Norge			Sverige


			Danmark			0			2						2			0			0.0847457627			0.0777000777			Danmark			3			4						0.3			0.1


			Finland			165			1822						1,987			77.1028037383			77.2033898305			77.195027195			Finland			1,055			3,273						91.6			86.5


			Norge			33			3						36			15.4205607477			0.1271186441			1.3986013986			Norge			39			6						3.4			0.2


			Sverige			7			442						449			3.2710280374			18.7288135593			17.4436674437			Sverige			29			407						2.5			10.8


			Övriga Världen			9			91						100			4.2056074766			3.8559322034			3.885003885			Övriga Världen			26			94						2.3			2.5


			Summa			214			2360						2,574			100			100			100			Summa			1,152			3,784						100			100
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			Finland						In															UT


																											Till


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Förgymnasial			6			219			225												Förgymnasial			0			0			0


			Gymnasial			27			542			569												Gymnasial			773			1,796			2,569


			Eftergymnasial			33			963			996												Eftergymnasial			457			991			1,448


			Okänd			148			636			784												Okänd			376			997			1,373


			Alla utbildningsnivåer			214			2,360			2,574												Alla utbildningsnivåer			1,606			3,784			5,390


			Förgymnasial						2.8			9.3			8.7															0.0			0.0			0.0


			Gymnasial						12.6			23.0			22.1															48.1			47.5			47.7


			Eftergymnasial						15.4			40.8			38.7															28.5			26.2			26.9


			Okänd						69.2			26.9			30.5															23.4			26.3			25.5


			Alla utbildningsnivåer						100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0








			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Finland						In																		Ut


						Norge			Sverige									Norge			Sverige									Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			74			1,629						1,703			34.6			69.0			66.1616161616			Offentlig förvaltning och service			369			764						1,133			23.0			20.2			21.0


			Offentligt ägda företag och organisationer			7			568						575			3.3			24.1			22.3387723388			Offentligt ägda företag och organisationer			19			85						104			1.2			2.2			1.9


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			133			163						296			62.1			6.9			11.4996114996			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,218			2,935						4,153			75.8			77.6			77.1


						214			2,360						2,574			100			100			100						1,606			3,784						5,390			100			100			100


			Alla sektorer			214			2,360						2,574			100			100						Alla sektorer			1,606			3,784						5,390			100
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			Finland						In												Ut


						Danmark			Norge			Sverige


			Okänd näringsgren			-			0			3												Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			-			6			0									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


			P   Hushållens verksamhet			-			0			0									B   Fiske			8			0


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			-			24			101									C   Utvinning av mineral			24			21


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			-			39			217									D   Tillverkning			239			278


			M   Utbildning			-			22			92									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			-			11			52									F   Byggverksamhet			347			167


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			-			32			195									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			66			161


			J   Finansiell verksamhet			-			7			17									H   Hotell- och restaurangverksamhet			108			120


			I   Transport, magasinering och kommunikation			-			16			172									I   Transport, magasinering och kommunikation			43			1,466


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			-			10			110									J   Finansiell verksamhet			7			32


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			-			14			552									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			223			333


			F   Byggverksamhet			-			13			33									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			204			65


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			-			0			7									M   Utbildning			35			160


			D   Tillverkning			-			20			150									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			166			733


			C   Utvinning av mineral			-			0			3									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			B   Fiske			-			0			0									P   Hushållens verksamhet			0			0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			-			0			20									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


						-			214			1724									R  Okänd näringsgren			60			9


			Alla näringsgrenar			-			214			1724


																					Alla näringsgrenar			1,606			3,784


																								Sverige			Norge


																					Ö  Övriga branscher			461			210						12.2			13.1


																					N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			733			166						19.4			10.3


																					L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			65			204						1.7			12.7


																					K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			333			223						8.8			13.9


																					I   Transport, magasinering och kommunikation			1,466			43						38.7			2.7


																					H   Hotell- och restaurangverksamhet			120			108						3.2			6.7


																					G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			161			66						4.3			4.1


																					F   Byggverksamhet			167			347						4.4			21.6


																					D   Tillverkning			278			239						7.3			14.9


																								3,784			1,606						100			100


						Sverige			Norge


			Övriga branscher			243			59


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			39


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			11


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			32


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			16


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			10


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			14


			F   Byggverksamhet			33			13


			D   Tillverkning			150			20												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


						1724			214												B   Fiske			8			0


																					C   Utvinning av mineral			24			21


																					E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			Okänd näringsgren			3			0			-									J   Finansiell verksamhet			7			32


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			-									M   Utbildning			35			160


			P   Hushållens verksamhet			0			0			-									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			24			-									P   Hushållens verksamhet			0			0


			M   Utbildning			92			22			-									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			0			-									R  Okänd näringsgren			60			9


			C   Utvinning av mineral			3			0			-									Övriga branscher			210			461


			B   Fiske			0			0			-


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			0			-


			J   Finansiell verksamhet			17			7			-
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Diagram6


			Norge			Norge			Norge


			Sverige			Sverige			Sverige





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer


647


68


2588


492


107


1231





Ut IN


			Danmark


			IN


						Utpendlingsland


			Alla åldrar


									Utpendling			Inpendling


						Norge			3,303			494


						Sverige			1,830			8,496








Ut IN


			0			0


			0			0





Norge


Sverige





kön


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Män			297			5,529			60.1			65.1									Män			2,114			1,118			64.0			61.1


			Kvinnor			197			2,967			39.9			34.9									Kvinnor			1,189			712			36.0			38.9


						494			8496			100			100												3,303			1,830			100.0			100.0








kön


			0			0


			0			0





Norge


Sverige





ålder


			0			0


			0			0





Norge


Sverige





Födelseregion


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			15-19			12			107			2.4			1.3									15-19			73			23			2.2			1.3


			20-24			110			1,014			22.3			11.9									20-24			900			304			27.2			16.6


			25-54			347			6,698			70.2			78.8									25-54			1,953			1,170			59.1			63.9


			55-64			19			630			3.8			7.4									55-64			290			275			8.8			15.0


			65-			6			47			1.2			0.6									65-			87			58			2.6			3.2


						494			8,496			100			100												3,303			1,830			100			100


			Alla åldrar			494			8496															Alla åldrar			3303			1830


			15-24									24.7			13.2									15-24									29.5			17.9








Födelseregion


			0			0			0			0			0
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15-19


20-24


25-54


55-64


65-





utbildnnivå


			0			0			0			0			0
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55-64


65-





sektor


																											Danmark


			Danmark


																																																			UT


			IN																								Ut


						Norge			Sverige			Norge			Sverige															Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Danmark			185			3,977			37.4			46.8												Danmark			1,806			935			54.7			51.1


			Finland			0			55			0.0			0.6												Finland			4			11			0.1			0.6


			Norge			262			100			53.0			1.2												Norge			1,247			25			37.8			1.4


			Sverige			9			3,182			1.8			37.5												Sverige			28			661			0.8			36.1


			Övriga Världen			38			1,182			7.7			13.9												Övriga Världen			218			198			6.6			10.8


						494			8,496			100			100															3303			1830			100.0			100.0


			Alla födelseregioner			494			8496																		Alla födelseregioner			3303			1830








sektor
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Danmark


Finland
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Övriga Världen





bransch


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Danmark						In																		UT


												Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


									Förgymnasial			15			563			3.0			6.6						Förgymnasial			425			221			12.9			12.1


									Gymnasial			156			3,207			31.6			37.7						Gymnasial			1,046			667			31.7			36.4


									Eftergymnasial			86			3,727			17.4			43.9						Eftergymnasial			730			794			22.1			43.4


									Okänd			237			999			48.0			11.8						Okänd			1,102			148			33.4			8.1


									Summa			494			8,496			100			100						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


												494			8,496												Alla utbildningsnivåer			3,303			1,830
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Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Danmark						In												UT


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			91			1,368			18.4			16.1						Offentlig förvaltning och service			647			492			19.6			26.9


			Offentligt ägda företag och organisationer			39			761			7.9			9.0						Offentligt ägda företag och organisationer			68			107			2.1			5.8


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			364			6,367			73.7			74.9						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			2,588			1,231			78.4			67.3


			Summa			494			8,496			100.0			100.0						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


						494			8,496															3,303			1,830
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Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer
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			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Danmark						In															UT


																											Norge			Sverige			Norge			Sverige


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19			1.4			1.0


			D.Tillverkning			24			744			4.9			8.8									B   Fiske			19			0			0.6			0.0


			F.Byggverksamhet			20			326			4.0			3.8									C   Utvinning av mineral			234			1			7.1			0.1


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			35			1,367			7.1			16.1			16.1						D   Tillverkning			208			176			6.3			9.6


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			46			461			9.3			5.4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4			0.1			0.2


			I.Transport, magasinering och kommunikation			157			1,702			31.8			20.0			20.0						F   Byggverksamhet			519			34			15.7			1.9


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			1,751			17.2			20.6			20.6						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			192			8.5			10.5


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			254			3.0			3.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			53			9.8			2.9


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			776			9.3			9.1									I   Transport, magasinering och kommunikation			163			239			4.9			13.1


			Övriga branscher			66			1,115			13.4			13.1									J   Finansiell verksamhet			26			33			0.8			1.8


						494			8,496			100			100									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster			531			327			16.1			17.9


			Alla näringsgrenar			494			8,496			100												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50			11.6			2.7


																								M   Utbildning			58			164			1.8			9.0


																								N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330			10.2			18.0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			26															O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			3.6			10.9


			B   Fiske			1			1															P   Hushållens verksamhet			0			0			0.0			0.0


			C   Utvinning av mineral			2			7															Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2			0.0			0.1


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			28															Okänd näringsgren			52			7			1.6			0.4


			J   Finansiell verksamhet			9			316															Alla näringsgrenar			3,303			1,830			100			100


			M   Utbildning			23			334


			P   Hushållens verksamhet			0			5																		Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			4															D.Tillverkning			208			176


			Okänd näringsgren			0			2															F.Byggverksamhet			519			34


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			392															G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			282			192


			Ovriga branscher			66			1,115															H.Hotell- och restaurangverksamhet			324			53


						66			1,115															I.Transport, magasinering och kommunikation			163			239


																								K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			327


																								L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50


																								N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330


																								Övriga branscher			557			429


																								Summa			3,303			1,830


																								A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19


																								B   Fiske			19			0


																								C   Utvinning av mineral			234			1


																								E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4


																								J   Finansiell verksamhet			26			33


																								P   Hushållens verksamhet			0			0


																								Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2


																								M   Utbildning			58			164			8.9617486339


																								O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			10.8743169399


																								Okänd näringsgren			52			7


																											557			429
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Diagram1


			Norge			Norge


			Sverige			Sverige





Män


Kvinnor


115


99


1308


1052





In Ut


			Finland						In																		UT


						pendlalnd


									Utpendling till			Inpendling från						Utpendling till			Inpendling från


						Norge			1,606			214						29.8			8.3


						Sverige			3,784			2,360						70.2			91.7


						Summa			5,390			2,574						100.0			100.0








In Ut


			





Utpendling till


Inpendling från





Kön


			Finland						In																		UT


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Män			115			1,308			1,423												Män			1,049			1,915			2,964


			Kvinnor			99			1,052			1,151												Kvinnor			557			1,869			2,426


			Alla åldrar			214			2,360			2,574												Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


									53.7			55.4			55.3															65.3			50.6			55.0


									46.3			44.6			44.7															34.7			49.4			45.0


									100			100			100															100			100			100








Kön


			





Män


Kvinnor





Ålder
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födelseland


			Finland						In															Ut


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			15-19			5			125			130												15-19			45			180			225


			20-24			41			702			743												20-24			249			698			947


			25-54			152			1,306			1,458												25-54			1,138			2,448			3,586


			55-64			10			167			177												55-64			165			392			557


			65-			6			60			66												65-			9			66			75


			Alla åldrar			-			214			2,360			2,574									Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


			15-24						21.5			35.0			33.9															18.3			23.2			21.7


			15-19						2.3			5.3			5.1															2.8			4.8			4.2


			20-24						19.2			29.7			28.9															15.5			18.4			17.6


			25-54						71.0			55.3			56.6															70.9			64.7			66.5


			55-64						4.7			7.1			6.9															10.3			10.4			10.3


			65-						2.8			2.5			2.6															0.6			1.7			1.4


																																	0.0			0.0


									100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0
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sektor


			Finland						In																		Ut


																											Finland


						Norge			Sverige																					Norge			Sverige


			Danmark			0			2						2			0			0.0847457627			0.0777000777			Danmark			3			4						0.3			0.1


			Finland			165			1822						1,987			77.1028037383			77.2033898305			77.195027195			Finland			1,055			3,273						91.6			86.5


			Norge			33			3						36			15.4205607477			0.1271186441			1.3986013986			Norge			39			6						3.4			0.2


			Sverige			7			442						449			3.2710280374			18.7288135593			17.4436674437			Sverige			29			407						2.5			10.8


			Övriga Världen			9			91						100			4.2056074766			3.8559322034			3.885003885			Övriga Världen			26			94						2.3			2.5


			Summa			214			2360						2,574			100			100			100			Summa			1,152			3,784						100			100
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			Finland						In															UT


																											Till


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Förgymnasial			6			219			225												Förgymnasial			0			0			0


			Gymnasial			27			542			569												Gymnasial			773			1,796			2,569


			Eftergymnasial			33			963			996												Eftergymnasial			457			991			1,448


			Okänd			148			636			784												Okänd			376			997			1,373


			Alla utbildningsnivåer			214			2,360			2,574												Alla utbildningsnivåer			1,606			3,784			5,390


			Förgymnasial						2.8			9.3			8.7															0.0			0.0			0.0


			Gymnasial						12.6			23.0			22.1															48.1			47.5			47.7


			Eftergymnasial						15.4			40.8			38.7															28.5			26.2			26.9


			Okänd						69.2			26.9			30.5															23.4			26.3			25.5


			Alla utbildningsnivåer						100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0








			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Finland						In																		Ut


						Norge			Sverige									Norge			Sverige									Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			74			1,629						1,703			34.6			69.0			66.1616161616			Offentlig förvaltning och service			369			764						1,133			23.0			20.2			21.0


			Offentligt ägda företag och organisationer			7			568						575			3.3			24.1			22.3387723388			Offentligt ägda företag och organisationer			19			85						104			1.2			2.2			1.9


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			133			163						296			62.1			6.9			11.4996114996			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,218			2,935						4,153			75.8			77.6			77.1


						214			2,360						2,574			100			100			100						1,606			3,784						5,390			100			100			100


			Alla sektorer			214			2,360						2,574			100			100						Alla sektorer			1,606			3,784						5,390			100








			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Finland						In												Ut


						Danmark			Norge			Sverige


			Okänd näringsgren			-			0			3												Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			-			6			0									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


			P   Hushållens verksamhet			-			0			0									B   Fiske			8			0


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			-			24			101									C   Utvinning av mineral			24			21


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			-			39			217									D   Tillverkning			239			278


			M   Utbildning			-			22			92									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			-			11			52									F   Byggverksamhet			347			167


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			-			32			195									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			66			161


			J   Finansiell verksamhet			-			7			17									H   Hotell- och restaurangverksamhet			108			120


			I   Transport, magasinering och kommunikation			-			16			172									I   Transport, magasinering och kommunikation			43			1,466


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			-			10			110									J   Finansiell verksamhet			7			32


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			-			14			552									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			223			333


			F   Byggverksamhet			-			13			33									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			204			65


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			-			0			7									M   Utbildning			35			160


			D   Tillverkning			-			20			150									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			166			733


			C   Utvinning av mineral			-			0			3									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			B   Fiske			-			0			0									P   Hushållens verksamhet			0			0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			-			0			20									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


						-			214			1724									R  Okänd näringsgren			60			9


			Alla näringsgrenar			-			214			1724


																					Alla näringsgrenar			1,606			3,784


																								Sverige			Norge


																					Ö  Övriga branscher			461			210						12.2			13.1


																					N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			733			166						19.4			10.3


																					L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			65			204						1.7			12.7


																					K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			333			223						8.8			13.9


																					I   Transport, magasinering och kommunikation			1,466			43						38.7			2.7


																					H   Hotell- och restaurangverksamhet			120			108						3.2			6.7


																					G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			161			66						4.3			4.1


																					F   Byggverksamhet			167			347						4.4			21.6


																					D   Tillverkning			278			239						7.3			14.9


																								3,784			1,606						100			100


						Sverige			Norge


			Övriga branscher			243			59


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			39


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			11


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			32


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			16


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			10


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			14


			F   Byggverksamhet			33			13


			D   Tillverkning			150			20												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


						1724			214												B   Fiske			8			0


																					C   Utvinning av mineral			24			21


																					E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			Okänd näringsgren			3			0			-									J   Finansiell verksamhet			7			32


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			-									M   Utbildning			35			160


			P   Hushållens verksamhet			0			0			-									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			24			-									P   Hushållens verksamhet			0			0


			M   Utbildning			92			22			-									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			0			-									R  Okänd näringsgren			60			9


			C   Utvinning av mineral			3			0			-									Övriga branscher			210			461


			B   Fiske			0			0			-


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			0			-


			J   Finansiell verksamhet			17			7			-








			





Sverige


Norge





			





Sverige


Norge







_1242020430.xls

Diagram2
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Ut IN


			Danmark


			IN


						Utpendlingsland


			Alla åldrar


									Utpendling			Inpendling


						Norge			3,303			494


						Sverige			1,830			8,496








Ut IN


			





Utpendling


Inpendling





kön


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Män			297			5,529			60.1			65.1									Män			2,114			1,118			64.0			61.1


			Kvinnor			197			2,967			39.9			34.9									Kvinnor			1,189			712			36.0			38.9


						494			8496			100			100												3,303			1,830			100.0			100.0








kön


			





Män


Kvinnor





ålder


			





Män


Kvinnor





Födelseregion


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			15-19			12			107			2.4			1.3									15-19			73			23			2.2			1.3


			20-24			110			1,014			22.3			11.9									20-24			900			304			27.2			16.6


			25-54			347			6,698			70.2			78.8									25-54			1,953			1,170			59.1			63.9


			55-64			19			630			3.8			7.4									55-64			290			275			8.8			15.0


			65-			6			47			1.2			0.6									65-			87			58			2.6			3.2


						494			8,496			100			100												3,303			1,830			100			100


			Alla åldrar			494			8496															Alla åldrar			3303			1830


			15-24									24.7			13.2									15-24									29.5			17.9








Födelseregion
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			0			0			0			0			0
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sektor


																											Danmark


			Danmark


																																																			UT


			IN																								Ut


						Norge			Sverige			Norge			Sverige															Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Danmark			185			3,977			37.4			46.8												Danmark			1,806			935			54.7			51.1


			Finland			0			55			0.0			0.6												Finland			4			11			0.1			0.6


			Norge			262			100			53.0			1.2												Norge			1,247			25			37.8			1.4


			Sverige			9			3,182			1.8			37.5												Sverige			28			661			0.8			36.1


			Övriga Världen			38			1,182			7.7			13.9												Övriga Världen			218			198			6.6			10.8


						494			8,496			100			100															3303			1830			100.0			100.0


			Alla födelseregioner			494			8496																		Alla födelseregioner			3303			1830








sektor


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge
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Övriga Världen





bransch


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Danmark						In																		UT


												Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


									Förgymnasial			15			563			3.0			6.6						Förgymnasial			425			221			12.9			12.1


									Gymnasial			156			3,207			31.6			37.7						Gymnasial			1,046			667			31.7			36.4


									Eftergymnasial			86			3,727			17.4			43.9						Eftergymnasial			730			794			22.1			43.4


									Okänd			237			999			48.0			11.8						Okänd			1,102			148			33.4			8.1


									Summa			494			8,496			100			100						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


												494			8,496												Alla utbildningsnivåer			3,303			1,830








			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Danmark						In												UT


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			91			1,368			18.4			16.1						Offentlig förvaltning och service			647			492			19.6			26.9


			Offentligt ägda företag och organisationer			39			761			7.9			9.0						Offentligt ägda företag och organisationer			68			107			2.1			5.8


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			364			6,367			73.7			74.9						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			2,588			1,231			78.4			67.3


			Summa			494			8,496			100.0			100.0						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


						494			8,496															3,303			1,830








			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Danmark						In															UT


																											Norge			Sverige			Norge			Sverige


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19			1.4			1.0


			D.Tillverkning			24			744			4.9			8.8									B   Fiske			19			0			0.6			0.0


			F.Byggverksamhet			20			326			4.0			3.8									C   Utvinning av mineral			234			1			7.1			0.1


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			35			1,367			7.1			16.1			16.1						D   Tillverkning			208			176			6.3			9.6


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			46			461			9.3			5.4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4			0.1			0.2


			I.Transport, magasinering och kommunikation			157			1,702			31.8			20.0			20.0						F   Byggverksamhet			519			34			15.7			1.9


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			1,751			17.2			20.6			20.6						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			192			8.5			10.5


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			254			3.0			3.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			53			9.8			2.9


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			776			9.3			9.1									I   Transport, magasinering och kommunikation			163			239			4.9			13.1


			Övriga branscher			66			1,115			13.4			13.1									J   Finansiell verksamhet			26			33			0.8			1.8


						494			8,496			100			100									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster			531			327			16.1			17.9


			Alla näringsgrenar			494			8,496			100												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50			11.6			2.7


																								M   Utbildning			58			164			1.8			9.0


																								N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330			10.2			18.0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			26															O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			3.6			10.9


			B   Fiske			1			1															P   Hushållens verksamhet			0			0			0.0			0.0


			C   Utvinning av mineral			2			7															Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2			0.0			0.1


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			28															Okänd näringsgren			52			7			1.6			0.4


			J   Finansiell verksamhet			9			316															Alla näringsgrenar			3,303			1,830			100			100


			M   Utbildning			23			334


			P   Hushållens verksamhet			0			5																		Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			4															D.Tillverkning			208			176


			Okänd näringsgren			0			2															F.Byggverksamhet			519			34


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			392															G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			282			192


			Ovriga branscher			66			1,115															H.Hotell- och restaurangverksamhet			324			53


						66			1,115															I.Transport, magasinering och kommunikation			163			239


																								K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			327


																								L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50


																								N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330


																								Övriga branscher			557			429


																								Summa			3,303			1,830


																								A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19


																								B   Fiske			19			0


																								C   Utvinning av mineral			234			1


																								E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4


																								J   Finansiell verksamhet			26			33


																								P   Hushållens verksamhet			0			0


																								Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2


																								M   Utbildning			58			164			8.9617486339


																								O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			10.8743169399


																								Okänd näringsgren			52			7


																											557			429
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Diagram8
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Ut IN


			Danmark


			IN


						Utpendlingsland


			Alla åldrar


									Utpendling			Inpendling


						Norge			3,303			494


						Sverige			1,830			8,496








Ut IN


			0			0


			0			0





Norge


Sverige





kön


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Män			297			5,529			60.1			65.1									Män			2,114			1,118			64.0			61.1


			Kvinnor			197			2,967			39.9			34.9									Kvinnor			1,189			712			36.0			38.9


						494			8496			100			100												3,303			1,830			100.0			100.0








kön
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			0			0
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Norge
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Födelseregion


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			15-19			12			107			2.4			1.3									15-19			73			23			2.2			1.3


			20-24			110			1,014			22.3			11.9									20-24			900			304			27.2			16.6


			25-54			347			6,698			70.2			78.8									25-54			1,953			1,170			59.1			63.9


			55-64			19			630			3.8			7.4									55-64			290			275			8.8			15.0


			65-			6			47			1.2			0.6									65-			87			58			2.6			3.2
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			Danmark			185			3,977			37.4			46.8												Danmark			1,806			935			54.7			51.1


			Finland			0			55			0.0			0.6												Finland			4			11			0.1			0.6


			Norge			262			100			53.0			1.2												Norge			1,247			25			37.8			1.4


			Sverige			9			3,182			1.8			37.5												Sverige			28			661			0.8			36.1


			Övriga Världen			38			1,182			7.7			13.9												Övriga Världen			218			198			6.6			10.8


						494			8,496			100			100															3303			1830			100.0			100.0
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									Förgymnasial			15			563			3.0			6.6						Förgymnasial			425			221			12.9			12.1


									Gymnasial			156			3,207			31.6			37.7						Gymnasial			1,046			667			31.7			36.4


									Eftergymnasial			86			3,727			17.4			43.9						Eftergymnasial			730			794			22.1			43.4


									Okänd			237			999			48.0			11.8						Okänd			1,102			148			33.4			8.1
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												494			8,496												Alla utbildningsnivåer			3,303			1,830
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						Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			91			1,368			18.4			16.1						Offentlig förvaltning och service			647			492			19.6			26.9


			Offentligt ägda företag och organisationer			39			761			7.9			9.0						Offentligt ägda företag och organisationer			68			107			2.1			5.8


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			364			6,367			73.7			74.9						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			2,588			1,231			78.4			67.3
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			Danmark						In															UT


																											Norge			Sverige			Norge			Sverige


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19			1.4			1.0


			D.Tillverkning			24			744			4.9			8.8									B   Fiske			19			0			0.6			0.0


			F.Byggverksamhet			20			326			4.0			3.8									C   Utvinning av mineral			234			1			7.1			0.1


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			35			1,367			7.1			16.1			16.1						D   Tillverkning			208			176			6.3			9.6


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			46			461			9.3			5.4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4			0.1			0.2


			I.Transport, magasinering och kommunikation			157			1,702			31.8			20.0			20.0						F   Byggverksamhet			519			34			15.7			1.9


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			1,751			17.2			20.6			20.6						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			192			8.5			10.5


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			254			3.0			3.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			53			9.8			2.9


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			776			9.3			9.1									I   Transport, magasinering och kommunikation			163			239			4.9			13.1


			Övriga branscher			66			1,115			13.4			13.1									J   Finansiell verksamhet			26			33			0.8			1.8


						494			8,496			100			100									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster			531			327			16.1			17.9


			Alla näringsgrenar			494			8,496			100												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50			11.6			2.7


																								M   Utbildning			58			164			1.8			9.0


																								N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330			10.2			18.0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			26															O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			3.6			10.9


			B   Fiske			1			1															P   Hushållens verksamhet			0			0			0.0			0.0


			C   Utvinning av mineral			2			7															Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2			0.0			0.1


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			28															Okänd näringsgren			52			7			1.6			0.4


			J   Finansiell verksamhet			9			316															Alla näringsgrenar			3,303			1,830			100			100


			M   Utbildning			23			334


			P   Hushållens verksamhet			0			5																		Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			4															D.Tillverkning			208			176


			Okänd näringsgren			0			2															F.Byggverksamhet			519			34


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			392															G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			282			192


			Ovriga branscher			66			1,115															H.Hotell- och restaurangverksamhet			324			53


						66			1,115															I.Transport, magasinering och kommunikation			163			239


																								K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			327


																								L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50


																								N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330


																								Övriga branscher			557			429


																								Summa			3,303			1,830


																								A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19


																								B   Fiske			19			0


																								C   Utvinning av mineral			234			1


																								E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4


																								J   Finansiell verksamhet			26			33


																								P   Hushållens verksamhet			0			0


																								Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2


																								M   Utbildning			58			164			8.9617486339


																								O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			10.8743169399


																								Okänd näringsgren			52			7


																											557			429
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			15-19			12			107			2.4			1.3									15-19			73			23			2.2			1.3


			20-24			110			1,014			22.3			11.9									20-24			900			304			27.2			16.6


			25-54			347			6,698			70.2			78.8									25-54			1,953			1,170			59.1			63.9


			55-64			19			630			3.8			7.4									55-64			290			275			8.8			15.0


			65-			6			47			1.2			0.6									65-			87			58			2.6			3.2


						494			8,496			100			100												3,303			1,830			100			100


			Alla åldrar			494			8496															Alla åldrar			3303			1830
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			Danmark			185			3,977			37.4			46.8												Danmark			1,806			935			54.7			51.1


			Finland			0			55			0.0			0.6												Finland			4			11			0.1			0.6


			Norge			262			100			53.0			1.2												Norge			1,247			25			37.8			1.4


			Sverige			9			3,182			1.8			37.5												Sverige			28			661			0.8			36.1


			Övriga Världen			38			1,182			7.7			13.9												Övriga Världen			218			198			6.6			10.8


						494			8,496			100			100															3303			1830			100.0			100.0
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									Förgymnasial			15			563			3.0			6.6						Förgymnasial			425			221			12.9			12.1


									Gymnasial			156			3,207			31.6			37.7						Gymnasial			1,046			667			31.7			36.4


									Eftergymnasial			86			3,727			17.4			43.9						Eftergymnasial			730			794			22.1			43.4


									Okänd			237			999			48.0			11.8						Okänd			1,102			148			33.4			8.1


									Summa			494			8,496			100			100						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0
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			Offentlig förvaltning och service			91			1,368			18.4			16.1						Offentlig förvaltning och service			647			492			19.6			26.9


			Offentligt ägda företag och organisationer			39			761			7.9			9.0						Offentligt ägda företag och organisationer			68			107			2.1			5.8


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			364			6,367			73.7			74.9						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			2,588			1,231			78.4			67.3


			Summa			494			8,496			100.0			100.0						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0
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			Danmark						In															UT


																											Norge			Sverige			Norge			Sverige


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19			1.4			1.0


			D.Tillverkning			24			744			4.9			8.8									B   Fiske			19			0			0.6			0.0


			F.Byggverksamhet			20			326			4.0			3.8									C   Utvinning av mineral			234			1			7.1			0.1


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			35			1,367			7.1			16.1			16.1						D   Tillverkning			208			176			6.3			9.6


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			46			461			9.3			5.4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4			0.1			0.2


			I.Transport, magasinering och kommunikation			157			1,702			31.8			20.0			20.0						F   Byggverksamhet			519			34			15.7			1.9


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			1,751			17.2			20.6			20.6						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			192			8.5			10.5


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			254			3.0			3.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			53			9.8			2.9


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			776			9.3			9.1									I   Transport, magasinering och kommunikation			163			239			4.9			13.1


			Övriga branscher			66			1,115			13.4			13.1									J   Finansiell verksamhet			26			33			0.8			1.8


						494			8,496			100			100									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster			531			327			16.1			17.9


			Alla näringsgrenar			494			8,496			100												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50			11.6			2.7


																								M   Utbildning			58			164			1.8			9.0


																								N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330			10.2			18.0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			26															O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			3.6			10.9


			B   Fiske			1			1															P   Hushållens verksamhet			0			0			0.0			0.0


			C   Utvinning av mineral			2			7															Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2			0.0			0.1


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			28															Okänd näringsgren			52			7			1.6			0.4


			J   Finansiell verksamhet			9			316															Alla näringsgrenar			3,303			1,830			100			100


			M   Utbildning			23			334


			P   Hushållens verksamhet			0			5																		Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			4															D.Tillverkning			208			176


			Okänd näringsgren			0			2															F.Byggverksamhet			519			34


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			392															G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			282			192


			Ovriga branscher			66			1,115															H.Hotell- och restaurangverksamhet			324			53


						66			1,115															I.Transport, magasinering och kommunikation			163			239


																								K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			327


																								L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50


																								N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330


																								Övriga branscher			557			429


																								Summa			3,303			1,830


																								A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19


																								B   Fiske			19			0


																								C   Utvinning av mineral			234			1


																								E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4


																								J   Finansiell verksamhet			26			33


																								P   Hushållens verksamhet			0			0


																								Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2


																								M   Utbildning			58			164			8.9617486339


																								O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			10.8743169399


																								Okänd näringsgren			52			7


																											557			429
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Sverige


Övriga Världen


185


0


262


9


38


0


165


33


7
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8


20


973


581


142





In Ut


			


			Norge


									Utpendling			Inpendling						Ut			IN


						Danmark			494			3,303						20.3			18.2


						Finland			214			1,606						8.8			8.9


						Sverige			1,724			13,216						70.9			72.9


						Summa			2,432			18,125						100			100








In Ut


			0			0


			0			0


			0			0





Utpendling


Inpendling





kön


			Norge						In																		Ut


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			Män			2,114			1,049			9497			12,660									Män			297			115			965			1,377


			Kvinnor			1,189			557			3719			5,465									Kvinnor			197			99			759			1,055


			summa			3,303			1,606			13,216			18,125									Summa			494			214			1724			2,432


			Män			64.0			65.3			71.9			69.8												60.1			53.7			56.0			56.6


			Kvinnor			36.0			34.7			28.1			30.2												39.9			46.3			44.0			43.4








kön


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





ålder


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





födelseland


			Norge						In																		Ut


			Ålder			Utpendlingsland																		Ålder			Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			15-19			73			45			397			515									15-19			12			5			252			269


			20-24			900			249			2,932			4,081									20-24			110			41			348			499


			25-54			1,953			1,138			8,330			11,421									25-54			347			152			939			1,438


			55-64			290			165			1,371			1,826									55-64			19			10			151			180


			65-			87			9			186			282									65-			6			6			34			46


						3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1,724			2,432


			Alla åldrar			3303			1606			13216			18,125									Alla åldrar			494			214			1724			2432


			15-24			29.5			18.3			25.2			25.4												24.7			21.5			34.8			31.6


			15-19			2.2			2.8			3.0			2.8												2.4			2.3			14.6			11.1


			20-24			27.2			15.5			22.2			22.5												22.3			19.2			20.2			20.5


			25-54			59.1			70.9			63.0			63.0												70.2			71.0			54.5			59.1


			55-64			8.8			10.3			10.4			10.1												3.8			4.7			8.8			7.4


			65-			2.6			0.6			1.4			1.6												1.2			2.8			2.0			1.9


						100			100			100			100												100			100			100			100








födelseland


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





utbnivå


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





sektor


			Norge						In																		Ut


						Födelse-			Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


						region			Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Danmark			1,806			3			106												Danmark			185			0			8


						Finland			4			1,055			264												Finland			0			165			20


						Norge			1,247			39			2,402												Norge			262			33			973


						Sverige			28			29			9,705												Sverige			9			7			581


						Övriga Världen			218			26			739												Övriga Världen			38			9			142


						Danmark			54.7			0.3			0.8															37.4			0.0			0.5


						Finland			0.1			91.6			2.0															0.0			77.1			1.2


						Norge			37.8			3.4			18.2															53.0			15.4			56.4


						Sverige			0.8			2.5			73.4															1.8			3.3			33.7


						Övriga Världen			6.6			2.3			5.6															7.7			4.2			8.2


									100			100			100															100.0			100.0			100.0


						Island			11			0			18												Island			0			0			1


						Övriga EU25			61			15			189												Övriga EU25			13			3			29


						Övriga Europa			10			2			112												Övriga Europa			1			1			57


						Övriga Världen			136			9			420												Övriga Världen			24			5			55


						Alla födelseregioner			3,303			1,152			13,216												Alla födelseregioner			494			214			1,724








sektor


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





bransch


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Norge						In																		Ut


			Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)


			Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)


			Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)


			Okänd utbildningsnivå


			Alla utbildningsnivåer


									Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Förgymnasial			425			0			1,602			2,027									Förgymnasial			15			6			187			208


						Gymnasial			1,046			773			7,582			9,401									Gymnasial			156			27			939			1,122


						Eftergymnasial			730			457			3,059			4,246									Eftergymnasial			86			33			418			537


						Okänd			1,102			376			973			2,451									Okänd			237			148			180			565


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2,432


									3303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Förgymnasial			12.9			0.0			12.1			11.2												3.0			2.8			10.8			8.6


						Gymnasial			31.7			48.1			57.4			51.9												31.6			12.6			54.5			46.1


						Eftergymnasial			22.1			28.5			23.1			23.4												17.4			15.4			24.2			22.1


						Okänd			33.4			23.4			7.4			13.5												48.0			69.2			10.4			23.2


									100			100			100			100.0												100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Norge						In																		Ut


						Utpendlingsland															Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige									Danmark			Finland			Sverige


			Offentlig förvaltning o service			647			369			470			1,486			Offentlig förvaltning o service			91			74			317			482


			Offentligt ägda företag o organisationer			68			19			61			148			Offentligt ägda företag o organisationer			39			7			57			103


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			2,588			1,218			12,692			16,498			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			364			133			1,350			1,847


						3,303			1,606			13,223			18,132						494			214			1,724


			Alla sektorer			3303			1606			13216			18125						494			214			1724			2432


			Offentlig förvaltning o service			19.6			23.0			3.6			8.2			Offentlig förvaltning o service			18.4			34.6			18.4			19.8


			Offentligt ägda företag o organisationer			2.1			1.2			0.5			0.8			Offentligt ägda företag o organisationer			7.9			3.3			3.3			4.2


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			78.4			75.8			96.0			91.0			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			73.7			62.1			78.3			75.9


						100			100			100.0529661017			100.0386206897						100			100			100			100








			





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			Norge						In																		UT


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Okänd näringsgren			52			60			133												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												B   Fiske			1			0			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			50			347												D   Tillverkning			24			20			150


						N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1246												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						M   Utbildning			58			35			183												F   Byggverksamhet			20			13			33


						L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498												G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2037												H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1016												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1207												K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195


						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			66			1083												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						F   Byggverksamhet			519			347			3164												M   Utbildning			23			22			92


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217


						D   Tillverkning			208			239			1812												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						B   Fiske			19			8			47												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												Okänd näringsgren			0			0			3


									3303			1606			13216															494			214			1724


									3303			1606			13216


						Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			557			210			1,153			1,920									Övriga branscher			58			48			203			309


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1,246			1,749									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217			302


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498			1,084									M   Utbildning			23			22			92			137


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2,037			2,791									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195			312


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1,016			1,222									I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172			345


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1,207			1,639									H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110			166


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			282			66			1,083			1,431									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552			601


						F   Byggverksamhet			519			347			3,164			4,030									F   Byggverksamhet			20			13			33			66


						D   Tillverkning			208			239			1,812			2,259									D   Tillverkning			24			20			150			194


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						Okänd näringsgren			52			60			133												Okänd näringsgren			0			0			3


						M   Utbildning			58			35			183												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						B   Fiske			19			8			47												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												B   Fiske			1			0			0


						O   Andra samhälleliga, personliga tjänster			119			50			347												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			16.9			13.1			8.7			10.6									Övriga branscher			11.7			22.4			11.8			12.7


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			10.2			10.3			9.4			9.6									N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			9.3			18.2			12.6			12.4


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			11.6			12.7			3.8			6.0									L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			4.7			10.3			5.3			5.6


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			16.1			13.9			15.4			15.4									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			17.2			15.0			11.3			12.8


						I   Transport, magasinering och kommunikation			4.9			2.7			7.7			6.7									I   Transport, magasinering och kommunikation			31.8			7.5			10.0			14.2


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.8			6.7			9.1			9.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.3			4.7			6.4			6.8


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			8.5			4.1			8.2			7.9									G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			7.1			6.5			32.0			24.7


						F   Byggverksamhet			15.7			21.6			23.9			22.2									F   Byggverksamhet			4.0			6.1			1.9			2.7


						D   Tillverkning			6.3			14.9			13.7			12.5									D   Tillverkning			4.9			9.3			8.7			8.0


						Summa			100			100			100			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0			100.0
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1a_Ålder



				Tabell 1a - Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				15-19				96				35				61								-				-				-								73				24				49								23				11				12



				20-24				1,204				446				758								-				-				-								900				318				582								304				128				176



				25-54				3,123				2,215				908								-				-				-								1,953				1,474				479								1,170				741				429



				55-64				565				418				147								-				-				-								290				228				62								275				190				85



				65-				145				118				27								-				-				-								87				70				17								58				48				10











1aa_Ålder



				Tabell 1aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				15-19				12.9				29.6				5.2								-				-				-								-5.2				-4.0				-5.8								187.5				100.0				450.0



				20-24				3.4				-4.3				8.6								-				-				-								-4.5				-15.2				2.6								36.9				34.4				40.7



				25-54				3.1				-2.7				20.4								-				-				-								-6.6				-10.2				6.7								24.5				40.7				16.7



				55-64				32.9				28.2				48.5								-				-				-								34.3				31.8				44.2								31.6				51.8				24.2



				65-				93.3				96.7				80.0								-				-				-								97.7				100.0				88.9								87.1				66.7				92.0











1b_Ålder



				Tabell 1b - Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				15-19				225				88				137								-				-				-								45				18				27								180				70				110



				20-24				947				369				578								-				-				-								249				127				122								698				242				456



				25-54				3,586				2,090				1,496								-				-				-								1,138				774				364								2,448				1,316				1,132



				55-64				557				369				188								-				-				-								165				122				43								392				247				145



				65-				75				48				27								-				-				-								9				8				1								66				40				26











1bb_Ålder



				Tabell 1bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				49.9				57.6				43.0								-				-				-								-				-				-								49.9				57.6				43.0



				15-19				65.1				69.2				59.1								-				-				-								-				-				-								65.1				69.2				59.1



				20-24				60.5				65.2				52.2								-				-				-								-				-				-								60.5				65.2				52.2



				25-54				45.0				53.4				38.5								-				-				-								-				-				-								45.0				53.4				38.5



				55-64				51.9				57.6				48.8								-				-				-								-				-				-								51.9				57.6				48.8



				65-				88.6				73.3				100.0								-				-				-								-				-				-								88.6				73.3				100.0











1c_Ålder



				Tabell 1c - Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				15-19				269				127				142								12				2				10								5				2				3								252				123				129



				20-24				499				215				284								110				45				65								41				17				24								348				153				195



				25-54				1,438				871				567								347				231				116								152				86				66								939				554				385



				55-64				180				127				53								19				13				6								10				6				4								151				108				43



				65-				46				37				9								6				6				0								6				4				2								34				27				7











1cc_Ålder



				Tabell 1cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				15-19				26.3				56.3				7.8								-29.4				-50.0				-23.1								-				-				-								31.3				61.8				11.2



				20-24				24.5				26.9				22.6								-3.5				2.3				-7.1								-				-				-								37.0				36.6				37.3



				25-54				-2.6				-7.6				6.6								-42.0				-43.1				-39.6								-				-				-								30.1				24.8				38.5



				55-64				0.0				-3.2				8.9								-69.8				-72.9				-60.0								-				-				-								41.1				40.3				43.3



				65-				29.0				43.5				-12.5								0.0				0.0				..								-				-				-								36.0				58.8				-12.5











1d_Ålder



				Tabell 1d - Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				15-19				629				282				347								107				45				62								125				44				81								397				193				204



				20-24				4,648				2,325				2,323								1,014				521				493								702				277				425								2,932				1,527				1,405



				25-54				16,334				11,884				4,450								6,698				4,511				2,187								1306				831				475								8,330				6,542				1,788



				55-64				2,168				1,638				530								630				418				212								167				121				46								1,371				1,099				272



				65-				293				205				88								47				34				13								60				35				25								186				136				50











1dd_ålder



				Tabell 1dd - Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				49.9				45.8								-0.9				-3.2				5.5



				15-19				-24.1				-29.5				-19.1								72.6				50.0				93.8								-3.1				0.0				-8.3								-37.8				-40.1				-35.4



				20-24				15.8				7.3				25.7								121.4				100.4				149.0								58.1				56.3				61.0								-5.8				-12.0				2.0



				25-54				25.8				20.9				41.1								81.8				83.4				78.4								45.1				56.8				39.2								-0.8				-3.5				10.1



				55-64				39.9				33.0				66.7								55.9				40.7				98.1								70.4				35.3				89.1								30.8				26.2				53.7



				65-				53.4				42.4				87.2								74.1				54.5				160.0								114.3				108.3				118.8								36.8				28.3				66.7











2a_Födelseregion



				Tabell 2a - Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Danmark				2,741				2,080				661								-				-				-								1,806				1419				387								935				661				274



				Finland				15				6				9								-				-				-								4				1				3								11				5				6



				Norge				1,272				548				724								-				-				-								1,247				529				718								25				19				6



				Sverige				689				316				373								-				-				-								28				14				14								661				302				359



				Island				16				12				4								-				-				-								11				9				2								5				3				2



				Övriga EU25				136				93				43								-				-				-								61				46				15								75				47				28



				Övriga Europa				33				18				15								-				-				-								10				4				6								23				14				9



				Övriga Världen				231				159				72								-				-				-								136				92				44								95				67				28











2aa_Födelseregion



				Tabell 2aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Danmark				1.2				-0.3				6.1								-				-				-								-10.7				-10.4				-11.8								36.3				31.7				48.9



				Finland				25.0				0.0				50.0								-				-				-								300.0				..				200.0								0.0				-16.7				20.0



				Norge				12.3				6.2				17.3								-				-				-								12.4				6.4				17.3								4.2				0.0				20.0



				Sverige				16.0				-0.3				34.7								-				-				-								-12.5				-22.2				0.0								17.6				1.0				36.5



				Island				23.1				20.0				33.3								-				-				-								22.2				12.5				100.0								25.0				50.0				0.0



				Övriga EU25				38.8				22.4				95.5								-				-				-								15.1				2.2				87.5								66.7				51.6				100.0



				Övriga Europa				33.3				6.3				87.5								-				-				-								-10.0				-57.1				100.0								64.3				55.6				80.0



				Övriga Världen				18.4				25.0				5.9								-				-				-								3.8				3.3				4.8								48.4				76.3				7.7











2b_Födelseregion



				Tabell 2b - Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				4,936				2,676				2,260								-				-				-								1,152				761				391								3,784				1,915				1,869



				Danmark				7				6				1								-				-				-								3				2				1								4				4				0



				Finland				4,328				2,314				2,014								-				-				-								1,055				700				355								3,273				1,614				1659



				Norge				45				27				18								-				-				-								39				23				16								6				4				2



				Sverige				436				256				180								-				-				-								29				20				9								407				236				171



				Island				1				1				0								-				-				-								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				55				39				16								-				-				-								15				11				4								40				28				12



				Övriga Europa				5				3				2								-				-				-								2				2				0								3				1				2



				Övriga Världen				59				30				29								-				-				-								9				3				6								50				27				23











2bb_Födelseregion



				Tabell 2bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Danmark				33.3				100.0				-100.0								-				-				-								-				-				-								33.3				100.0				-100.0



				Finland				48.3				43.7				53.0								-				-				-								-				-				-								48.3				43.7				53.0



				Norge				20.0				0.0				100.0								-				-				-								-				-				-								20.0				0.0				100.0



				Sverige				52.4				34.9				85.9								-				-				-								-				-				-								52.4				34.9				85.9



				Island				0.0				0.0				..								-				-				-								-				-				-								0.0				0.0				..



				Övriga EU25				344.4				211.1				..								-				-				-								-				-				-								344.4				211.1				..



				Övriga Europa				-70.0				-85.7				-33.3								-				-				-								-				-				-								-70.0				-85.7				-33.3



				Övriga Världen				117.4				50.0				360.0								-				-				-								-				-				-								117.4				50.0				360.0











2c_Födelseregion



				Tabell 2c - Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Danmark				193				115				78								185				112				73								0				0				0								8				3				5



				Finland				185				93				92								0				0				0								165				80				85								20				13				7



				Norge				1,268				738				530								262				152				110								33				23				10								973				563				410



				Sverige				597				302				295								9				2				7								7				5				2								581				295				286



				Island				1				1				0								0				0				0								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				45				35				10								13				13				0								3				2				1								29				20				9



				Övriga Europa				59				32				27								1				0				1								1				1				0								57				31				26



				Övriga Världen				84				61				23								24				18				6								5				4				1								55				39				16











2cc_Födelseregion



				Tabell 2cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Danmark				-48.5				-50.9				-44.7								-49.5				-50.9				-47.1								-				-				-								-11.1				-50.0				66.7



				Finland				-4.8				8.3				-22.2								-100.0				-100.0				..								-				-				-								0.0				18.2				-22.2



				Norge				21.7				18.8				25.9								-19.1				-26.9				-5.2								-				-				-								40.8				42.9				38.0



				Sverige				11.3				5.3				18.1								-76.9				-92.3				-46.2								-				-				-								18.3				15.2				21.7



				Island				-75.0				-66.7				-100.0								-100.0				-100.0				-100.0								-				-				-								..				..				..



				Övriga EU25				-14.3				-10.8				-25.0								-55.2				-38.1				-100.0								-				-				-								45.0				25.0				125.0



				Övriga Europa				107.1				82.4				145.5								..				..				..								-				-				-								103.6				82.4				136.4



				Övriga Världen				3.9				21.3				-24.1								-31.4				-14.3				-57.1								-				-				-								34.1				50.0				6.7











2d_Födelseregion



				Tabell 2d - Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				24,072				16,334				7,738								8496				5529				2967								2360				1308				1052								13,216				9,497				3,719



				Danmark				4,085				2,791				1,294								3977				2706				1271								2				1				1								106				84				22



				Finland				2,141				1,223				918								55				29				26								1822				973				849								264				221				43



				Norge				2,505				1,612				893								100				60				40								3				3				0								2,402				1549				853



				Sverige				13,329				9,315				4,014								3182				1939				1243								442				275				167								9,705				7101				2604



				Island				43				33				10								25				18				7								0				0				0								18				15				3



				Övriga EU25				453				322				131								240				175				65								24				17				7								189				130				59



				Övriga Europa				409				286				123								287				188				99								10				5				5								112				93				19



				Övriga Världen				1,107				752				355								630				414				216								57				34				23								420				304				116











2dd_Födelseregion



				Tabell 2dd -  Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Danmark				109.9				103.6				125.0								115.3				109.3				129.4								0.0				-50.0				..								9.3				10.5				4.8



				Finland				33.4				26.6				43.7								22.2				0.0				62.5								41.2				39.0				43.9								-2.2				-6.8				30.3



				Norge				12.3				10.6				15.4								75.4				57.9				110.5								-70.0				-57.1				-100.0								11.0				9.7				13.4



				Sverige				5.2				1.7				14.4								37.6				34.7				42.5								75.4				74.1				77.7								-3.9				-6.1				2.4



				Island				19.4				26.9				0.0								108.3				157.1				40.0								-100.0				-100.0				..								-21.7				-16.7				-40.0



				Övriga EU25				43.2				35.1				67.9								66.7				59.1				91.2								100.0				88.9				133.3								18.0				9.2				43.9



				Övriga Europa				167.3				125.2				373.1								441.5				382.1				607.1								0.0				-28.6				66.7								24.4				14.8				111.1



				Övriga Världen				79.8				74.2				92.9								279.5				269.6				300.0								159.1				161.5				155.6								-1.9				-1.0				-4.1











3a_Utbildningsnivå



				Tabell 3a - Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				646				518				128								-				-				-								425				366				59								221				152				69



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,713				1,162				551								-				-				-								1,046				790				256								667				372				295



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,524				989				535								-				-				-								730				490				240								794				499				295



				Okänd utbildningsnivå				1,250				563				687								-				-				-								1,102				468				634								148				95				53











3aa_Utbildningsnivå



				Tabell 3aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				46.8				41.1				58.8								-				-				-								5.5				11.9				-22.4								36.4				32.7				38.2



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				14.3				18.5				0.0								-				-				-								-24.5				-25.8				-20.0								119.4				247.1				69.9



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1.4				-9.5				36.0								-				-				-								18.9				18.9				18.8								87.3				118.5				72.7



				Okänd utbildningsnivå				-15.9				-23.2				-8.9								-				-				-								14.0				5.2				21.5								-71.5				-77.2				-67.0











3b_Utbildningsnivå



				Tabell 3b - Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				2,569				1,397				1,172								-				-				-								773				535				238								1,796				862				934



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,448				678				770								-				-				-								457				218				239								991				460				531



				Okänd utbildningsnivå				1,373				889				484								-				-				-								376				296				80								997				593				404











3bb_Utbildningsnivå



				Tabell 3bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				70.9				61.4				80.7								-				-				-								-				-				-								70.9				61.4				80.7



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				34.5				-3.2				102.7								-				-				-								-				-				-								34.5				-3.2				102.7



				Okänd utbildningsnivå				35.3				79.7				-0.7								-				-				-								-				-				-								35.3				79.7				-0.7











3c_Utbildningsnivå



				Tabell 3c - Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				208				131				77								15				12				3								6				5				1								187				114				73



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,122				619				503								156				99				57								27				15				12								939				505				434



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				537				311				226								86				51				35								33				18				15								418				242				176



				Okänd utbildningsnivå				565				316				249								237				135				102								148				77				71								180				104				76











3cc_Utbildningsnivå



				Tabell 3cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				41.2				33.8				52.9								-31.8				-29.4				-40.0								-				-				-								8.1				16.3				-2.7



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				3.6				9.6				-5.0								43.1				22.2				103.6								-				-				-								27.2				30.2				24.0



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				29.3				28.8				29.9								38.7				34.2				45.8								-				-				-								41.7				33.7				54.4



				Okänd utbildningsnivå				-40.3				-44.5				-33.6								-60.8				-63.7				-56.2								-				-				-								91.5				76.3				117.1











3d_Utbildningsnivå



				Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				2,384				1892				492								563				384				179								219				150				69								1,602				1358				244



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				11,331				8100				3231								3,207				2044				1163								542				358				184								7,582				5698				1884



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				7,749				4597				3152								3,727				2398				1329								963				430				533								3,059				1769				1290



				Okänd utbildningsnivå				2,608				1745				863								999				703				296								636				370				266								973				672				301











3dd_Utbildningsnivå



				Tabell 3dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				0.0				-0.3				1.0								44.1				39.2				56.3								103.6				95.5				110.7								-10.6				-8.7				-19.5



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				6.5				2.8				17.1								49.6				48.4				51.5								7.4				10.3				1.5								-3.3				-5.9				5.4



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				49.0				46.1				53.5								84.4				79.3				94.2								30.9				39.3				17.2								14.7				13.1				17.1



				Okänd utbildningsnivå				59.3				60.7				56.5								163.2				151.0				197.7								25.2				30.3				18.8								-6.4				-4.8				-9.6











4a_Sektor



				Tabell 4a - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Offentlig förvaltning och service				1,139				537				602								-				-				-								647				284				363								492				253				239



				Offentligt ägda företag och organisationer				175				99				76								-				-				-								68				44				24								107				55				52



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				3,819				2,596				1,223								-				-				-								2,588				1786				802								1,231				810				421



																																								Norge				Sverige



																																								Totalt				Totalt



																																				Alla sektorer				3,303				1830



																																				Offentlig förvaltning och service				647				492



																																				Offentligt ägda företag och organisationer				68				107



																																				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				2,588				1231











4aa_Sektor



				Tabell 4aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Offentlig förvaltning och service				3.0				-1.5				14.1								-				-				-								11.4				22.4				4.0								50.9				36.8				69.5



				Offentligt ägda företag och organisationer				25.6				28.8				22.9								-				-				-								-6.8				-4.3				-11.1								17.6				-1.8				48.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				6.7				-2.9				22.6								-				-				-								-4.7				-9.4				7.8								24.0				21.8				28.4











4b_Sektor



				Tabell 4b - Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				Offentlig förvaltning och service				1,133				259				874								-				-				-								369				96				273								764				163				601



				Offentligt ägda företag och organisationer				104				62				42								-				-				-								19				13				6								85				49				36



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				4,153				2,643				1,510								-				-				-								1,218				940				278								2,935				1,703				1232











4bb_Sektor



				Tabell 4bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Offentlig förvaltning och service				43.3				31.5				46.9								-				-				-								-				-				-								43.3				31.5				46.9



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Näringslivet inkl. off. bolag och organisationer				51.6				44.2				63.2								-				-				-								-				-				-								51.6				44.2				63.2











4c_Sektor



				Tabell 4c - Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Offentlig förvaltning och service				482				183				299								91				46				45								74				23				51								317				114				203



				Offentligt ägda företag och organisationer				103				64				39								39				32				7								7				4				3								57				28				29



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				1,847				1,130				717								364				219				145								133				88				45								1,350				823				527



																								till



																								Danmark				Finland				Sverige



																								Totalt				Totalt				Totalt



																								494				214				1724



																								91				74				317



																								39				7				57



																								364				133				1350











4cc_Sektor



				Tabell 4cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Offentlig förvaltning och service				-34.7				-17.9				-4.6								-57.9				-50.0				-63.7								-				-				-								32.6				10.7				49.3



				Offentligt ägda företag och organisationer				-10.3				-38.1				-28.0								-56.7				-52.9				-68.2								-				-				-								0.0				-3.4				3.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				14.6				10.6				21.3								-26.0				-37.1				0.7								-				-				-								34.5				38.6				28.5











4d_Sektor



				Tabell 4d - Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Offentlig förvaltning och service				3,467				1,842				1,625								1,368				648				720								1,629				987				642								470				207				263



				Offentligt ägda företag och organisationer				1,390				753				637								761				500				261								568				211				357								61				42				19



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				19,215				13,739				5,476								6,367				4381				1986								163				110				53								12,685				9248				3437











4dd_Sektor



				Tabell 4dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Offentlig förvaltning och service				-2.3				2.9				-6.1								79.3				78.0				80.5								100.7				145.3				81.2								-74.8				-64.7				-68.4



								-15.7				-12.6				-21.1								3.8				14.9				-12.4								..				..				..								-66.8				-77.3				-66.7



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				29.2				21.5				52.5								102.8				93.1				128.0								36.2				35.3				37.6								8.6				2.3				30.3
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				Tabell 5a - Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				64				38				26								-				-				-								45				24				21								19				14				5



				B   Fiske				19				18				1								-				-				-								19				18				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				235				230				5								-				-				-								234				229				5								1				1				0



				D   Tillverkning				384				284				100								-				-				-								208				149				59								176				135				41



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				4				4								-				-				-								4				1				3								4				3				1



				F   Byggverksamhet				553				536				17								-				-				-								519				506				13								34				30				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				474				239				235								-				-				-								282				118				164								192				121				71



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				377				138				239								-				-				-								324				116				208								53				22				31



				I   Transport, magasinering och kommunikation				402				303				99								-				-				-								163				122				41								239				181				58



				J   Finansiell verksamhet				59				41				18								-				-				-								26				14				12								33				27				6



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				858				600				258								-				-				-								531				390				141								327				210				117



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				432				178				254								-				-				-								382				156				226								50				22				28



				M   Utbildning				222				112				110								-				-				-								58				34				24								164				78				86



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				667				302				365								-				-				-								337				146				191								330				156				174



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				318				165				153								-				-				-								119				54				65								199				111				88



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				2				2				0								-				-				-								0				0				0								2				2				0



				Okänd näringsgren				59				42				17								-				-				-								52				37				15								7				5				2
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				Tabell 5aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				33.3				35.7				30.0								-				-				-								18.4				14.3				23.5								90.0				100.0				66.7



				B   Fiske				0.0				0.0				0.0								-				-				-								..				0.0				0.0								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				-39.3				-39.0				-50.0								-				-				-								-39.4				-39.1				-50.0								0.0				0.0				..



				D   Tillverkning				-13.1				-19.8				13.6								-				-				-								-26.5				-37.1				28.3								10.7				15.4				-2.4



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				166.7				300.0				100.0								-				-				-								300.0				..				200.0								100.0				200.0				0.0



				F   Byggverksamhet				13.1				11.2				142.9								-				-				-								12.1				10.5				160.0								30.8				25.0				100.0



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				3.0				-8.8				18.7								-				-				-								-4.4				-23.9				17.1								16.4				13.1				22.4



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				8.0				23.2				0.8								-				-				-								2.2				14.9				-3.7								65.6				100.0				47.6



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.7				21.2				-10.0								-				-				-								21.6				41.9				-14.6								5.8				10.4				-6.5



				J   Finansiell verksamhet				7.3				2.5				20.0								-				-				-								23.8				7.7				50.0								-2.9				0.0				-14.3



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				20.2				15.2				33.7								-				-				-								7.1				1.0				28.2								50.0				55.6				41.0



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-0.2				-3.3				2.0								-				-				-								-5.7				-6.6				-5.0								78.6				29.4				154.5



				M   Utbildning				43.2				25.8				66.7								-				-				-								41.5				54.5				26.3								43.9				16.4				83.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				41.9				46.6				38.3								-				-				-								38.1				71.8				20.1								46.0				28.9				65.7



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				35.9				23.1				53.0								-				-				-								30.8				22.7				38.3								39.2				23.3				66.0



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								..				..				..								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..								100.0				100.0				..



				Okänd näringsgren				-63.1				-56.3				-73.4								-				-				-								-61.5				-53.8				-72.7								-72.0				-68.8				-77.8
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				Tabell 5b - Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								finska																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				103				91				12								-				-				-								21				18				3								82				73				9



				B   Fiske				8				7				1								-				-				-								8				7				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				45				44				1								-				-				-								24				23				1								21				21				0



				D   Tillverkning				517				416				101								-				-				-								239				202				37								278				214				64



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				7				1								-				-				-								5				5				0								3				2				1



				F   Byggverksamhet				514				495				19								-				-				-								347				339				8								167				156				11



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				227				124				103								-				-				-								66				48				18								161				76				85



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				228				65				163								-				-				-								108				38				70								120				27				93



				I   Transport, magasinering och kommunikation				1,509				888				621								-				-				-								43				31				12								1,466				857				609



				J   Finansiell verksamhet				39				25				14								-				-				-								7				6				1								32				19				13



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				556				344				212								-				-				-								223				161				62								333				183				150



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				269				82				187								-				-				-								204				56				148								65				26				39



				M   Utbildning				195				69				126								-				-				-								35				18				17								160				51				109



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				899				136				763								-				-				-								166				30				136								733				106				627



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				204				125				79								-				-				-								50				26				24								154				99				55



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Okänd näringsgren				69				46				23								-				-				-								60				41				19								9				5				4
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				Tabell 5bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-11.8				-6.4				-40.0								-				-				-								-				-				-								-11.8				-6.4				-40.0



				B   Fiske				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				50.0				50.0				..								-				-				-								-				-				-								50.0				50.0				..



				D   Tillverkning				1.1				-4.5				25.5								-				-				-								-				-				-								1.1				-4.5				25.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				-40.0				-60.0				..								-				-				-								-				-				-								-40.0				-60.0				..



				F   Byggverksamhet				18.4				18.2				22.2								-				-				-								-				-				-								18.4				18.2				22.2



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				67.7				18.8				165.6								-				-				-								-				-				-								67.7				18.8				165.6



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				69.0				22.7				89.8								-				-				-								-				-				-								69.0				22.7				89.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				108.8				95.7				130.7								-				-				-								-				-				-								108.8				95.7				130.7



				J   Finansiell verksamhet				3.2				26.7				-18.8								-				-				-								-				-				-								3.2				26.7				-18.8



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				31.1				45.2				17.2								-				-				-								-				-				-								31.1				45.2				17.2



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				38.3				13.0				62.5								-				-				-								-				-				-								38.3				13.0				62.5



				M   Utbildning				39.1				10.9				58.0								-				-				-								-				-				-								39.1				10.9				58.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				26.6				23.3				27.2								-				-				-								-				-				-								26.6				23.3				27.2



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				67.4				70.7				61.8								-				-				-								-				-				-								67.4				70.7				61.8



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-10.0				-37.5				100.0								-				-				-								-				-				-								-10.0				-37.5				100.0
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				Tabell 5c - Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				24				14				10								4				1				3								0				0				0								20				13				7



				B   Fiske				1				1				0								1				1				0								0				0				0								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				5				4				1								2				2				0								0				0				0								3				2				1



				D   Tillverkning				194				151				43								24				19				5								20				15				5								150				117				33



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				7				5				2								0				0				0								0				0				0								7				5				2



				F   Byggverksamhet				66				61				5								20				19				1								13				13				0								33				29				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				601				309				292								35				20				15								14				10				4								552				279				273



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				166				88				78								46				22				24								10				4				6								110				62				48



				I   Transport, magasinering och kommunikation				345				256				89								157				104				53								16				13				3								172				139				33



				J   Finansiell verksamhet				33				19				14								9				6				3								7				3				4								17				10				7



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				312				192				120								85				47				38								32				17				15								195				128				67



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				78				40				38								15				14				1								11				4				7								52				22				30



				M   Utbildning				137				63				74								23				12				11								22				14				8								92				37				55



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				302				78				224								46				13				33								39				3				36								217				62				155



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				152				90				62								27				17				10								24				15				9								101				58				43



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								0				0				0								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				6				4				2								0				0				0								6				4				2								0				0				0



				Okänd näringsgren				3				2				1								0				0				0								0				0				0								3				2				1
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				Tabell 5cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-4.0				-33.3				150.0								-69.2				-88.9				-25.0								-				-				-								66.7				8.3				..



				B   Fiske				-80.0				-80.0				..								-80.0				-80.0				..								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				400.0				300.0				..								100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..



				D   Tillverkning				0.0				2.3				-7.3								-51.0				-40.6				-70.6								-				-				-								20.0				15.8				37.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				75.0				25.0				..								..				..				..								-				-				-								75.0				25.0				..



				F   Byggverksamhet				-11.7				-14.3				25.0								-28.6				-29.6				0.0								-				-				-								3.1				0.0				33.3



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				30.7				28.3				33.3								-58.3				-63.6				-48.3								-				-				-								51.2				56.7				46.0



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				-6.6				0.0				-13.3								-6.1				-18.5				9.1								-				-				-								-6.8				8.8				-21.3



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.9				3.0				48.3								-23.8				-38.8				47.2								-				-				-								95.5				110.6				50.0



				J   Finansiell verksamhet				-21.2				-23.8				-16.7								-10.0				0.0				-25.0								-				-				-								-26.1				-33.3				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4.5				4.2				5.0								-17.5				-33.8				18.8								-				-				-								18.2				32.0				-1.5



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-2.9				-23.4				40.9								-53.1				-44.0				-85.7								-				-				-								40.5				0.0				100.0



				M   Utbildning				3.6				-7.5				13.8								-64.6				-63.6				-65.6								-				-				-								100.0				85.0				111.5



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				-10.8				-17.6				-7.8								-58.2				-48.0				-61.2								-				-				-								17.3				-6.1				30.3



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				-5.2				1.4				-13.1								-35.7				-19.0				-52.4								-				-				-								8.6				9.4				7.5



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-62.5				-71.4				0.0								-100.0				-100.0				..								-				-				-								-57.1				-66.7				0.0
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				Tabell 5d - Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				190				143				47								26				19				7								22				11				11								142				113				29



				B   Fiske				48				33				15								1				1				0								0				0				0								47				32				15



				C   Utvinning av mineral				246				229				17								7				7				0								8				7				1								231				215				16



				D   Tillverkning				3,018				2,373				645								744				588				156								462				350				112								1,812				1435				377



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				47				38				9								28				24				4								8				5				3								11				9				2



				F   Byggverksamhet				3,632				3,564				68								326				316				10								142				119				23								3,164				3129				35



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				2,708				1,632				1,076								1,367				853				514								258				130				128								1,083				649				434



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				1,801				886				915								461				292				169								133				47				86								1,207				547				660



				I   Transport, magasinering och kommunikation				2,935				2,161				774								1,702				1,180				522								217				141				76								1,016				840				176



				J   Finansiell verksamhet				416				253				163								316				199				117								45				20				25								55				34				21



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4,036				2,738				1,298								1,751				1,175				576								248				143				105								2,037				1420				617



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				860				471				389								254				178				76								108				57				51								498				236				262



				M   Utbildning				690				395				295								334				201				133								173				86				87								183				108				75



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				2,282				742				1,540								776				264				512								260				55				205								1,246				423				823



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				863				491				372								392				226				166								124				59				65								347				206				141



				P   Hushållens verksamhet				9				7				2								5				3				2								0				0				0								4				4				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				151				76				75								4				2				2								147				74				73								0				0				0



				Okänd näringsgren				140				102				38								2				1				1								5				4				1								133				97				36
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				Tabell 5dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				42.9				34.9				74.1								..				..				..								633.3				266.7				.								9.2				9.7				7.4



				B   Fiske				84.6				65.0				150.0								..				..				..								133.3				..				.								80.8				60.0				150.0



				C   Utvinning av mineral				7.4				7.5				6.3								250.0				250.0				..								86.7				133.3				-66.7								4.5				3.4				23.1



				D   Tillverkning				10.3				13.1				1.1								89.8				89.1				92.6								56.0				89.2				53.4								-13.1				-10.4				-22.1



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				135.0				123.5				200.0								250.0				242.9				300.0								17.3				150.0				200.0								22.2				12.5				100.0



				F   Byggverksamhet				-11.5				-12.5				94.3								20.7				18.8				150.0								66.3				15.5				64.3								-14.9				-15.5				105.9



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				43.2				37.8				52.2								105.9				96.1				124.5								69.9				66.7				70.7								0.8				-3.3				7.7



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				29.0				26.4				31.7								87.4				74.9				113.9								73.3				67.9				109.8								11.7				8.1				14.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				20.2				22.4				14.5								31.2				39.5				15.7								74.5				56.7				68.9								0.7				1.3				-2.2



				J   Finansiell verksamhet				94.4				90.2				101.2								121.0				103.1				160.0								47.4				100.0				108.3								12.2				36.0				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				68.2				65.5				74.2								194.3				179.8				229.1								68.8				40.2				84.2								23.8				25.4				20.3



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-3.0				6.8				-12.8								93.9				100.0				81.0								33.0				46.2				4.1								-25.4				-24.6				-26.2



				M   Utbildning				50.7				52.5				48.2								96.5				87.9				111.1								54.3				59.3				40.3								6.4				10.2				1.4



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				45.4				50.5				43.1								70.9				68.2				72.4								68.2				83.3				78.3								28.5				38.2				23.9



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				39.0				39.9				37.8								65.4				56.9				78.5								-8.6				40.5				25.0								19.7				24.8				12.8



				P   Hushållens verksamhet				..				600.0				0.0								..				..				..								-85.7				..				..								33.3				300.0				-100.0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				-24.8				-2.6								300.0				100.0				..								-5.2				-26.0				-5.2								..				..				..



				Okänd näringsgren				-47.0				-39.3				-60.4								-92.3				-94.4				-87.5								-96.2				-85.7				-96.2								-27.7				-20.5				-41.9
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Kön


			Sverige						In															UT


						Danmark			Finland			Norge															Danmark			Finland			Norge


			Män			1,118			1,915			965			3,998									Män			5,529			1,308			9,497			16,334


			Kvinnor			712			1,869			759			3,340									Kvinnor			2,967			1,052			3,719			7,738


			Summa			1,830			3,784			1,724			7,338									Summa			8,496			2,360			13,216			24,072


			Män			61.1			50.6			56.0															65.1			55.4			71.9


			Kvinnor			38.9			49.4			44.0															34.9			44.6			28.1








Kön


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





Ålder


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





födelseland


			Sverige						In																		UT


						Danmark			Finland			Norge																		Danmark			Finland			Norge


			15-19			23			180			252			455												15-19			107			125			397			629


			20-24			304			698			348			1,350												20-24			1,014			702			2932			4,648


			25-54			1,170			2,448			939			4,557												25-54			6,698			1306			8330			16,334


			55-64			275			392			151			818												55-64			630			167			1371			2,168


			65-			58			66			34			158												65-			47			60			186			293


			Summa			1,830			3784			1,724			7,338												Summa			8,496			2360			13,216			24,072


																														13			35			25


						1.3			4.8			14.6			6.2															1.3			5.3			3.0			2.6


						16.6			18.4			20.2			18.4															11.9			29.7			22.2			19.3


						63.9			64.7			54.5			62.1															78.8			55.3			63.0			67.9


						15.0			10.4			8.8			11.1															7.4			7.1			10.4			9.0


						3.2			1.7			2.0			2.2															0.6			2.5			1.4			1.2








födelseland


			





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





utbildnnivå


			





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





sektor


			Sverige						In																		UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Danmark			935			4			8									Danmark			3,977			2			106


						Finland			11			3,273			20									Finland			55			1,822			264


						Norge			25			6			973									Norge			100			3			2,402


						Sverige			661			407			581									Sverige			3,182			442			9,705


						Övriga världen			198			94			142									Övriga världen			1,182			91			739


						Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


									51.1			0.1			0.5									Danmark			46.8			0.1			0.8


									0.6			86.5			1.2									Finland			0.6			77.2			2.0


									1.4			0.2			56.4									Norge			1.2			0.1			18.2


									36.1			10.8			33.7									Sverige			37.5			18.7			73.4


									10.8			2.5			8.2									Övriga världen			13.9			3.9			5.6


																								Summa








sektor


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga världen





bransch


			Sverige						In																		UT


												Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


									Förgymnasial			221			0			187									Förgymnasial			563			219			1,602


									Gymnasial			667			1796			939									Gymnasial			3,207			542			7,582


									Eftergymnasial			794			991			418									Eftergymnasial			3,727			963			3,059


									Okänd			148			997			180									Okänd			999			636			973


									Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


												1,830			3784			1724												8,496			2,360			13,216


									Förgymnasial			12.1			0.0			10.8									Förgymnasial			6.6			9.3			12.1


									Gymnasial			36.4			47.5			54.5									Gymnasial			37.7			23.0			57.4


									Eftergymnasial			43.4			26.2			24.2									Eftergymnasial			43.9			40.8			23.1


									Okänd			8.1			26.3			10.4									Okänd			11.8			26.9			7.4


									Summa			100.0			100.0			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga världen


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0





bransch


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Offentlig förvaltning och service			492			3,784			1,724									Offentlig förvaltning och service			1,368			1,629			470


						Offentligt ägda företag och organisationer			107			764			317									Offentligt ägda företag och organisationer			761			568			61			4


						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,231			85			57									Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			6,367			163			12,685


						Alla sektorer			1,830			2,935			1,350									Alla sektorer			8,496			2,360			13,216








			





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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Diagram1


			Danmark			Danmark			Danmark			Danmark			Danmark


			Finland			Finland			Finland			Finland			Finland


			Sverige			Sverige			Sverige			Sverige			Sverige





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen


1806


4


1247


28
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3


1055
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29
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264


2402


9705
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In Ut


			


			Norge


									Utpendling			Inpendling						Ut			IN


						Danmark			494			3,303						20.3			18.2


						Finland			214			1,606						8.8			8.9


						Sverige			1,724			13,216						70.9			72.9


						Summa			2,432			18,125						100			100








In Ut


			0			0


			0			0


			0			0





Utpendling


Inpendling





kön


			Norge						In																		Ut


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			Män			2,114			1,049			9497			12,660									Män			297			115			965			1,377


			Kvinnor			1,189			557			3719			5,465									Kvinnor			197			99			759			1,055


			summa			3,303			1,606			13,216			18,125									Summa			494			214			1724			2,432


			Män			64.0			65.3			71.9			69.8												60.1			53.7			56.0			56.6


			Kvinnor			36.0			34.7			28.1			30.2												39.9			46.3			44.0			43.4








kön


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





ålder


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





födelseland


			Norge						In																		Ut


			Ålder			Utpendlingsland																		Ålder			Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			15-19			73			45			397			515									15-19			12			5			252			269


			20-24			900			249			2,932			4,081									20-24			110			41			348			499


			25-54			1,953			1,138			8,330			11,421									25-54			347			152			939			1,438


			55-64			290			165			1,371			1,826									55-64			19			10			151			180


			65-			87			9			186			282									65-			6			6			34			46


						3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1,724			2,432


			Alla åldrar			3303			1606			13216			18,125									Alla åldrar			494			214			1724			2432


			15-24			29.5			18.3			25.2			25.4												24.7			21.5			34.8			31.6


			15-19			2.2			2.8			3.0			2.8												2.4			2.3			14.6			11.1


			20-24			27.2			15.5			22.2			22.5												22.3			19.2			20.2			20.5


			25-54			59.1			70.9			63.0			63.0												70.2			71.0			54.5			59.1


			55-64			8.8			10.3			10.4			10.1												3.8			4.7			8.8			7.4


			65-			2.6			0.6			1.4			1.6												1.2			2.8			2.0			1.9


						100			100			100			100												100			100			100			100








födelseland


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





utbnivå


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





sektor


			Norge						In																		Ut


						Födelse-			Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


						region			Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Danmark			1,806			3			106												Danmark			185			0			8


						Finland			4			1,055			264												Finland			0			165			20


						Norge			1,247			39			2,402												Norge			262			33			973


						Sverige			28			29			9,705												Sverige			9			7			581


						Övriga Världen			218			26			739												Övriga Världen			38			9			142


						Danmark			54.7			0.3			0.8															37.4			0.0			0.5


						Finland			0.1			91.6			2.0															0.0			77.1			1.2


						Norge			37.8			3.4			18.2															53.0			15.4			56.4


						Sverige			0.8			2.5			73.4															1.8			3.3			33.7


						Övriga Världen			6.6			2.3			5.6															7.7			4.2			8.2


									100			100			100															100.0			100.0			100.0


						Island			11			0			18												Island			0			0			1


						Övriga EU25			61			15			189												Övriga EU25			13			3			29


						Övriga Europa			10			2			112												Övriga Europa			1			1			57


						Övriga Världen			136			9			420												Övriga Världen			24			5			55


						Alla födelseregioner			3,303			1,152			13,216												Alla födelseregioner			494			214			1,724








sektor


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





bransch


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Norge						In																		Ut


			Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)


			Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)


			Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)


			Okänd utbildningsnivå


			Alla utbildningsnivåer


									Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Förgymnasial			425			0			1,602			2,027									Förgymnasial			15			6			187			208


						Gymnasial			1,046			773			7,582			9,401									Gymnasial			156			27			939			1,122


						Eftergymnasial			730			457			3,059			4,246									Eftergymnasial			86			33			418			537


						Okänd			1,102			376			973			2,451									Okänd			237			148			180			565


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2,432


									3303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Förgymnasial			12.9			0.0			12.1			11.2												3.0			2.8			10.8			8.6


						Gymnasial			31.7			48.1			57.4			51.9												31.6			12.6			54.5			46.1


						Eftergymnasial			22.1			28.5			23.1			23.4												17.4			15.4			24.2			22.1


						Okänd			33.4			23.4			7.4			13.5												48.0			69.2			10.4			23.2


									100			100			100			100.0												100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Norge						In																		Ut


						Utpendlingsland															Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige									Danmark			Finland			Sverige


			Offentlig förvaltning o service			647			369			470			1,486			Offentlig förvaltning o service			91			74			317			482


			Offentligt ägda företag o organisationer			68			19			61			148			Offentligt ägda företag o organisationer			39			7			57			103


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			2,588			1,218			12,692			16,498			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			364			133			1,350			1,847


						3,303			1,606			13,223			18,132						494			214			1,724


			Alla sektorer			3303			1606			13216			18125						494			214			1724			2432


			Offentlig förvaltning o service			19.6			23.0			3.6			8.2			Offentlig förvaltning o service			18.4			34.6			18.4			19.8


			Offentligt ägda företag o organisationer			2.1			1.2			0.5			0.8			Offentligt ägda företag o organisationer			7.9			3.3			3.3			4.2


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			78.4			75.8			96.0			91.0			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			73.7			62.1			78.3			75.9


						100			100			100.0529661017			100.0386206897						100			100			100			100








			





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			Norge						In																		UT


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Okänd näringsgren			52			60			133												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												B   Fiske			1			0			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			50			347												D   Tillverkning			24			20			150


						N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1246												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						M   Utbildning			58			35			183												F   Byggverksamhet			20			13			33


						L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498												G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2037												H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1016												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1207												K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195


						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			66			1083												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						F   Byggverksamhet			519			347			3164												M   Utbildning			23			22			92


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217


						D   Tillverkning			208			239			1812												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						B   Fiske			19			8			47												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												Okänd näringsgren			0			0			3


									3303			1606			13216															494			214			1724


									3303			1606			13216


						Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			557			210			1,153			1,920									Övriga branscher			58			48			203			309


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1,246			1,749									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217			302


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498			1,084									M   Utbildning			23			22			92			137


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2,037			2,791									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195			312


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1,016			1,222									I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172			345


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1,207			1,639									H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110			166


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			282			66			1,083			1,431									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552			601


						F   Byggverksamhet			519			347			3,164			4,030									F   Byggverksamhet			20			13			33			66


						D   Tillverkning			208			239			1,812			2,259									D   Tillverkning			24			20			150			194


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						Okänd näringsgren			52			60			133												Okänd näringsgren			0			0			3


						M   Utbildning			58			35			183												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						B   Fiske			19			8			47												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												B   Fiske			1			0			0


						O   Andra samhälleliga, personliga tjänster			119			50			347												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			16.9			13.1			8.7			10.6									Övriga branscher			11.7			22.4			11.8			12.7


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			10.2			10.3			9.4			9.6									N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			9.3			18.2			12.6			12.4


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			11.6			12.7			3.8			6.0									L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			4.7			10.3			5.3			5.6


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			16.1			13.9			15.4			15.4									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			17.2			15.0			11.3			12.8


						I   Transport, magasinering och kommunikation			4.9			2.7			7.7			6.7									I   Transport, magasinering och kommunikation			31.8			7.5			10.0			14.2


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.8			6.7			9.1			9.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.3			4.7			6.4			6.8


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			8.5			4.1			8.2			7.9									G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			7.1			6.5			32.0			24.7


						F   Byggverksamhet			15.7			21.6			23.9			22.2									F   Byggverksamhet			4.0			6.1			1.9			2.7


						D   Tillverkning			6.3			14.9			13.7			12.5									D   Tillverkning			4.9			9.3			8.7			8.0


						Summa			100			100			100			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0
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			0			0			0
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1a_Ålder



				Tabell 1a - Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				15-19				96				35				61								-				-				-								73				24				49								23				11				12



				20-24				1,204				446				758								-				-				-								900				318				582								304				128				176



				25-54				3,123				2,215				908								-				-				-								1,953				1,474				479								1,170				741				429



				55-64				565				418				147								-				-				-								290				228				62								275				190				85



				65-				145				118				27								-				-				-								87				70				17								58				48				10











1aa_Ålder



				Tabell 1aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				15-19				12.9				29.6				5.2								-				-				-								-5.2				-4.0				-5.8								187.5				100.0				450.0



				20-24				3.4				-4.3				8.6								-				-				-								-4.5				-15.2				2.6								36.9				34.4				40.7



				25-54				3.1				-2.7				20.4								-				-				-								-6.6				-10.2				6.7								24.5				40.7				16.7



				55-64				32.9				28.2				48.5								-				-				-								34.3				31.8				44.2								31.6				51.8				24.2



				65-				93.3				96.7				80.0								-				-				-								97.7				100.0				88.9								87.1				66.7				92.0











1b_Ålder



				Tabell 1b - Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				15-19				225				88				137								-				-				-								45				18				27								180				70				110



				20-24				947				369				578								-				-				-								249				127				122								698				242				456



				25-54				3,586				2,090				1,496								-				-				-								1,138				774				364								2,448				1,316				1,132



				55-64				557				369				188								-				-				-								165				122				43								392				247				145



				65-				75				48				27								-				-				-								9				8				1								66				40				26











1bb_Ålder



				Tabell 1bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				49.9				57.6				43.0								-				-				-								-				-				-								49.9				57.6				43.0



				15-19				65.1				69.2				59.1								-				-				-								-				-				-								65.1				69.2				59.1



				20-24				60.5				65.2				52.2								-				-				-								-				-				-								60.5				65.2				52.2



				25-54				45.0				53.4				38.5								-				-				-								-				-				-								45.0				53.4				38.5



				55-64				51.9				57.6				48.8								-				-				-								-				-				-								51.9				57.6				48.8



				65-				88.6				73.3				100.0								-				-				-								-				-				-								88.6				73.3				100.0











1c_Ålder



				Tabell 1c - Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				15-19				269				127				142								12				2				10								5				2				3								252				123				129



				20-24				499				215				284								110				45				65								41				17				24								348				153				195



				25-54				1,438				871				567								347				231				116								152				86				66								939				554				385



				55-64				180				127				53								19				13				6								10				6				4								151				108				43



				65-				46				37				9								6				6				0								6				4				2								34				27				7











1cc_Ålder



				Tabell 1cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				15-19				26.3				56.3				7.8								-29.4				-50.0				-23.1								-				-				-								31.3				61.8				11.2



				20-24				24.5				26.9				22.6								-3.5				2.3				-7.1								-				-				-								37.0				36.6				37.3



				25-54				-2.6				-7.6				6.6								-42.0				-43.1				-39.6								-				-				-								30.1				24.8				38.5



				55-64				0.0				-3.2				8.9								-69.8				-72.9				-60.0								-				-				-								41.1				40.3				43.3



				65-				29.0				43.5				-12.5								0.0				0.0				..								-				-				-								36.0				58.8				-12.5











1d_Ålder



				Tabell 1d - Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				15-19				629				282				347								107				45				62								125				44				81								397				193				204



				20-24				4,648				2,325				2,323								1,014				521				493								702				277				425								2,932				1,527				1,405



				25-54				16,334				11,884				4,450								6,698				4,511				2,187								1306				831				475								8,330				6,542				1,788



				55-64				2,168				1,638				530								630				418				212								167				121				46								1,371				1,099				272



				65-				293				205				88								47				34				13								60				35				25								186				136				50











1dd_ålder



				Tabell 1dd - Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				49.9				45.8								-0.9				-3.2				5.5



				15-19				-24.1				-29.5				-19.1								72.6				50.0				93.8								-3.1				0.0				-8.3								-37.8				-40.1				-35.4



				20-24				15.8				7.3				25.7								121.4				100.4				149.0								58.1				56.3				61.0								-5.8				-12.0				2.0



				25-54				25.8				20.9				41.1								81.8				83.4				78.4								45.1				56.8				39.2								-0.8				-3.5				10.1



				55-64				39.9				33.0				66.7								55.9				40.7				98.1								70.4				35.3				89.1								30.8				26.2				53.7



				65-				53.4				42.4				87.2								74.1				54.5				160.0								114.3				108.3				118.8								36.8				28.3				66.7











2a_Födelseregion



				Tabell 2a - Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Danmark				2,741				2,080				661								-				-				-								1,806				1419				387								935				661				274



				Finland				15				6				9								-				-				-								4				1				3								11				5				6



				Norge				1,272				548				724								-				-				-								1,247				529				718								25				19				6



				Sverige				689				316				373								-				-				-								28				14				14								661				302				359



				Island				16				12				4								-				-				-								11				9				2								5				3				2



				Övriga EU25				136				93				43								-				-				-								61				46				15								75				47				28



				Övriga Europa				33				18				15								-				-				-								10				4				6								23				14				9



				Övriga Världen				231				159				72								-				-				-								136				92				44								95				67				28











2aa_Födelseregion



				Tabell 2aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Danmark				1.2				-0.3				6.1								-				-				-								-10.7				-10.4				-11.8								36.3				31.7				48.9



				Finland				25.0				0.0				50.0								-				-				-								300.0				..				200.0								0.0				-16.7				20.0



				Norge				12.3				6.2				17.3								-				-				-								12.4				6.4				17.3								4.2				0.0				20.0



				Sverige				16.0				-0.3				34.7								-				-				-								-12.5				-22.2				0.0								17.6				1.0				36.5



				Island				23.1				20.0				33.3								-				-				-								22.2				12.5				100.0								25.0				50.0				0.0



				Övriga EU25				38.8				22.4				95.5								-				-				-								15.1				2.2				87.5								66.7				51.6				100.0



				Övriga Europa				33.3				6.3				87.5								-				-				-								-10.0				-57.1				100.0								64.3				55.6				80.0



				Övriga Världen				18.4				25.0				5.9								-				-				-								3.8				3.3				4.8								48.4				76.3				7.7











2b_Födelseregion



				Tabell 2b - Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				4,936				2,676				2,260								-				-				-								1,152				761				391								3,784				1,915				1,869



				Danmark				7				6				1								-				-				-								3				2				1								4				4				0



				Finland				4,328				2,314				2,014								-				-				-								1,055				700				355								3,273				1,614				1659



				Norge				45				27				18								-				-				-								39				23				16								6				4				2



				Sverige				436				256				180								-				-				-								29				20				9								407				236				171



				Island				1				1				0								-				-				-								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				55				39				16								-				-				-								15				11				4								40				28				12



				Övriga Europa				5				3				2								-				-				-								2				2				0								3				1				2



				Övriga Världen				59				30				29								-				-				-								9				3				6								50				27				23











2bb_Födelseregion



				Tabell 2bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Danmark				33.3				100.0				-100.0								-				-				-								-				-				-								33.3				100.0				-100.0



				Finland				48.3				43.7				53.0								-				-				-								-				-				-								48.3				43.7				53.0



				Norge				20.0				0.0				100.0								-				-				-								-				-				-								20.0				0.0				100.0



				Sverige				52.4				34.9				85.9								-				-				-								-				-				-								52.4				34.9				85.9



				Island				0.0				0.0				..								-				-				-								-				-				-								0.0				0.0				..



				Övriga EU25				344.4				211.1				..								-				-				-								-				-				-								344.4				211.1				..



				Övriga Europa				-70.0				-85.7				-33.3								-				-				-								-				-				-								-70.0				-85.7				-33.3



				Övriga Världen				117.4				50.0				360.0								-				-				-								-				-				-								117.4				50.0				360.0











2c_Födelseregion



				Tabell 2c - Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Danmark				193				115				78								185				112				73								0				0				0								8				3				5



				Finland				185				93				92								0				0				0								165				80				85								20				13				7



				Norge				1,268				738				530								262				152				110								33				23				10								973				563				410



				Sverige				597				302				295								9				2				7								7				5				2								581				295				286



				Island				1				1				0								0				0				0								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				45				35				10								13				13				0								3				2				1								29				20				9



				Övriga Europa				59				32				27								1				0				1								1				1				0								57				31				26



				Övriga Världen				84				61				23								24				18				6								5				4				1								55				39				16











2cc_Födelseregion



				Tabell 2cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Danmark				-48.5				-50.9				-44.7								-49.5				-50.9				-47.1								-				-				-								-11.1				-50.0				66.7



				Finland				-4.8				8.3				-22.2								-100.0				-100.0				..								-				-				-								0.0				18.2				-22.2



				Norge				21.7				18.8				25.9								-19.1				-26.9				-5.2								-				-				-								40.8				42.9				38.0



				Sverige				11.3				5.3				18.1								-76.9				-92.3				-46.2								-				-				-								18.3				15.2				21.7



				Island				-75.0				-66.7				-100.0								-100.0				-100.0				-100.0								-				-				-								..				..				..



				Övriga EU25				-14.3				-10.8				-25.0								-55.2				-38.1				-100.0								-				-				-								45.0				25.0				125.0



				Övriga Europa				107.1				82.4				145.5								..				..				..								-				-				-								103.6				82.4				136.4



				Övriga Världen				3.9				21.3				-24.1								-31.4				-14.3				-57.1								-				-				-								34.1				50.0				6.7











2d_Födelseregion



				Tabell 2d - Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				24,072				16,334				7,738								8496				5529				2967								2360				1308				1052								13,216				9,497				3,719



				Danmark				4,085				2,791				1,294								3977				2706				1271								2				1				1								106				84				22



				Finland				2,141				1,223				918								55				29				26								1822				973				849								264				221				43



				Norge				2,505				1,612				893								100				60				40								3				3				0								2,402				1549				853



				Sverige				13,329				9,315				4,014								3182				1939				1243								442				275				167								9,705				7101				2604



				Island				43				33				10								25				18				7								0				0				0								18				15				3



				Övriga EU25				453				322				131								240				175				65								24				17				7								189				130				59



				Övriga Europa				409				286				123								287				188				99								10				5				5								112				93				19



				Övriga Världen				1,107				752				355								630				414				216								57				34				23								420				304				116











2dd_Födelseregion



				Tabell 2dd -  Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Danmark				109.9				103.6				125.0								115.3				109.3				129.4								0.0				-50.0				..								9.3				10.5				4.8



				Finland				33.4				26.6				43.7								22.2				0.0				62.5								41.2				39.0				43.9								-2.2				-6.8				30.3



				Norge				12.3				10.6				15.4								75.4				57.9				110.5								-70.0				-57.1				-100.0								11.0				9.7				13.4



				Sverige				5.2				1.7				14.4								37.6				34.7				42.5								75.4				74.1				77.7								-3.9				-6.1				2.4



				Island				19.4				26.9				0.0								108.3				157.1				40.0								-100.0				-100.0				..								-21.7				-16.7				-40.0



				Övriga EU25				43.2				35.1				67.9								66.7				59.1				91.2								100.0				88.9				133.3								18.0				9.2				43.9



				Övriga Europa				167.3				125.2				373.1								441.5				382.1				607.1								0.0				-28.6				66.7								24.4				14.8				111.1



				Övriga Världen				79.8				74.2				92.9								279.5				269.6				300.0								159.1				161.5				155.6								-1.9				-1.0				-4.1











3a_Utbildningsnivå



				Tabell 3a - Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				646				518				128								-				-				-								425				366				59								221				152				69



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,713				1,162				551								-				-				-								1,046				790				256								667				372				295



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,524				989				535								-				-				-								730				490				240								794				499				295



				Okänd utbildningsnivå				1,250				563				687								-				-				-								1,102				468				634								148				95				53











3aa_Utbildningsnivå



				Tabell 3aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				46.8				41.1				58.8								-				-				-								5.5				11.9				-22.4								36.4				32.7				38.2



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				14.3				18.5				0.0								-				-				-								-24.5				-25.8				-20.0								119.4				247.1				69.9



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1.4				-9.5				36.0								-				-				-								18.9				18.9				18.8								87.3				118.5				72.7



				Okänd utbildningsnivå				-15.9				-23.2				-8.9								-				-				-								14.0				5.2				21.5								-71.5				-77.2				-67.0











3b_Utbildningsnivå



				Tabell 3b - Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				2,569				1,397				1,172								-				-				-								773				535				238								1,796				862				934



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,448				678				770								-				-				-								457				218				239								991				460				531



				Okänd utbildningsnivå				1,373				889				484								-				-				-								376				296				80								997				593				404











3bb_Utbildningsnivå



				Tabell 3bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				70.9				61.4				80.7								-				-				-								-				-				-								70.9				61.4				80.7



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				34.5				-3.2				102.7								-				-				-								-				-				-								34.5				-3.2				102.7



				Okänd utbildningsnivå				35.3				79.7				-0.7								-				-				-								-				-				-								35.3				79.7				-0.7











3c_Utbildningsnivå



				Tabell 3c - Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				208				131				77								15				12				3								6				5				1								187				114				73



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,122				619				503								156				99				57								27				15				12								939				505				434



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				537				311				226								86				51				35								33				18				15								418				242				176



				Okänd utbildningsnivå				565				316				249								237				135				102								148				77				71								180				104				76











3cc_Utbildningsnivå



				Tabell 3cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				41.2				33.8				52.9								-31.8				-29.4				-40.0								-				-				-								8.1				16.3				-2.7



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				3.6				9.6				-5.0								43.1				22.2				103.6								-				-				-								27.2				30.2				24.0



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				29.3				28.8				29.9								38.7				34.2				45.8								-				-				-								41.7				33.7				54.4



				Okänd utbildningsnivå				-40.3				-44.5				-33.6								-60.8				-63.7				-56.2								-				-				-								91.5				76.3				117.1











3d_Utbildningsnivå



				Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				2,384				1892				492								563				384				179								219				150				69								1,602				1358				244



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				11,331				8100				3231								3,207				2044				1163								542				358				184								7,582				5698				1884



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				7,749				4597				3152								3,727				2398				1329								963				430				533								3,059				1769				1290



				Okänd utbildningsnivå				2,608				1745				863								999				703				296								636				370				266								973				672				301











3dd_Utbildningsnivå



				Tabell 3dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				0.0				-0.3				1.0								44.1				39.2				56.3								103.6				95.5				110.7								-10.6				-8.7				-19.5



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				6.5				2.8				17.1								49.6				48.4				51.5								7.4				10.3				1.5								-3.3				-5.9				5.4



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				49.0				46.1				53.5								84.4				79.3				94.2								30.9				39.3				17.2								14.7				13.1				17.1



				Okänd utbildningsnivå				59.3				60.7				56.5								163.2				151.0				197.7								25.2				30.3				18.8								-6.4				-4.8				-9.6











4a_Sektor



				Tabell 4a - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Offentlig förvaltning och service				1,139				537				602								-				-				-								647				284				363								492				253				239



				Offentligt ägda företag och organisationer				175				99				76								-				-				-								68				44				24								107				55				52



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				3,819				2,596				1,223								-				-				-								2,588				1786				802								1,231				810				421



																																								Norge				Sverige



																																								Totalt				Totalt



																																				Alla sektorer				3,303				1830



																																				Offentlig förvaltning och service				647				492



																																				Offentligt ägda företag och organisationer				68				107



																																				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				2,588				1231











4aa_Sektor



				Tabell 4aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Offentlig förvaltning och service				3.0				-1.5				14.1								-				-				-								11.4				22.4				4.0								50.9				36.8				69.5



				Offentligt ägda företag och organisationer				25.6				28.8				22.9								-				-				-								-6.8				-4.3				-11.1								17.6				-1.8				48.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				6.7				-2.9				22.6								-				-				-								-4.7				-9.4				7.8								24.0				21.8				28.4











4b_Sektor



				Tabell 4b - Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				Offentlig förvaltning och service				1,133				259				874								-				-				-								369				96				273								764				163				601



				Offentligt ägda företag och organisationer				104				62				42								-				-				-								19				13				6								85				49				36



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				4,153				2,643				1,510								-				-				-								1,218				940				278								2,935				1,703				1232











4bb_Sektor



				Tabell 4bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Offentlig förvaltning och service				43.3				31.5				46.9								-				-				-								-				-				-								43.3				31.5				46.9



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Näringslivet inkl. off. bolag och organisationer				51.6				44.2				63.2								-				-				-								-				-				-								51.6				44.2				63.2











4c_Sektor



				Tabell 4c - Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Offentlig förvaltning och service				482				183				299								91				46				45								74				23				51								317				114				203



				Offentligt ägda företag och organisationer				103				64				39								39				32				7								7				4				3								57				28				29



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				1,847				1,130				717								364				219				145								133				88				45								1,350				823				527



																								till



																								Danmark				Finland				Sverige



																								Totalt				Totalt				Totalt



																								494				214				1724



																								91				74				317



																								39				7				57



																								364				133				1350











4cc_Sektor



				Tabell 4cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Offentlig förvaltning och service				-34.7				-17.9				-4.6								-57.9				-50.0				-63.7								-				-				-								32.6				10.7				49.3



				Offentligt ägda företag och organisationer				-10.3				-38.1				-28.0								-56.7				-52.9				-68.2								-				-				-								0.0				-3.4				3.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				14.6				10.6				21.3								-26.0				-37.1				0.7								-				-				-								34.5				38.6				28.5











4d_Sektor



				Tabell 4d - Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Offentlig förvaltning och service				3,467				1,842				1,625								1,368				648				720								1,629				987				642								470				207				263



				Offentligt ägda företag och organisationer				1,390				753				637								761				500				261								568				211				357								61				42				19



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				19,215				13,739				5,476								6,367				4381				1986								163				110				53								12,685				9248				3437











4dd_Sektor



				Tabell 4dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Offentlig förvaltning och service				-2.3				2.9				-6.1								79.3				78.0				80.5								100.7				145.3				81.2								-74.8				-64.7				-68.4



								-15.7				-12.6				-21.1								3.8				14.9				-12.4								..				..				..								-66.8				-77.3				-66.7



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				29.2				21.5				52.5								102.8				93.1				128.0								36.2				35.3				37.6								8.6				2.3				30.3











5a_Näringsgren



				Tabell 5a - Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				64				38				26								-				-				-								45				24				21								19				14				5



				B   Fiske				19				18				1								-				-				-								19				18				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				235				230				5								-				-				-								234				229				5								1				1				0



				D   Tillverkning				384				284				100								-				-				-								208				149				59								176				135				41



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				4				4								-				-				-								4				1				3								4				3				1



				F   Byggverksamhet				553				536				17								-				-				-								519				506				13								34				30				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				474				239				235								-				-				-								282				118				164								192				121				71



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				377				138				239								-				-				-								324				116				208								53				22				31



				I   Transport, magasinering och kommunikation				402				303				99								-				-				-								163				122				41								239				181				58



				J   Finansiell verksamhet				59				41				18								-				-				-								26				14				12								33				27				6



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				858				600				258								-				-				-								531				390				141								327				210				117



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				432				178				254								-				-				-								382				156				226								50				22				28



				M   Utbildning				222				112				110								-				-				-								58				34				24								164				78				86



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				667				302				365								-				-				-								337				146				191								330				156				174



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				318				165				153								-				-				-								119				54				65								199				111				88



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				2				2				0								-				-				-								0				0				0								2				2				0



				Okänd näringsgren				59				42				17								-				-				-								52				37				15								7				5				2











5aa_Näringsgren



				Tabell 5aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				33.3				35.7				30.0								-				-				-								18.4				14.3				23.5								90.0				100.0				66.7



				B   Fiske				0.0				0.0				0.0								-				-				-								..				0.0				0.0								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				-39.3				-39.0				-50.0								-				-				-								-39.4				-39.1				-50.0								0.0				0.0				..



				D   Tillverkning				-13.1				-19.8				13.6								-				-				-								-26.5				-37.1				28.3								10.7				15.4				-2.4



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				166.7				300.0				100.0								-				-				-								300.0				..				200.0								100.0				200.0				0.0



				F   Byggverksamhet				13.1				11.2				142.9								-				-				-								12.1				10.5				160.0								30.8				25.0				100.0



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				3.0				-8.8				18.7								-				-				-								-4.4				-23.9				17.1								16.4				13.1				22.4



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				8.0				23.2				0.8								-				-				-								2.2				14.9				-3.7								65.6				100.0				47.6



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.7				21.2				-10.0								-				-				-								21.6				41.9				-14.6								5.8				10.4				-6.5



				J   Finansiell verksamhet				7.3				2.5				20.0								-				-				-								23.8				7.7				50.0								-2.9				0.0				-14.3



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				20.2				15.2				33.7								-				-				-								7.1				1.0				28.2								50.0				55.6				41.0



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-0.2				-3.3				2.0								-				-				-								-5.7				-6.6				-5.0								78.6				29.4				154.5



				M   Utbildning				43.2				25.8				66.7								-				-				-								41.5				54.5				26.3								43.9				16.4				83.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				41.9				46.6				38.3								-				-				-								38.1				71.8				20.1								46.0				28.9				65.7



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				35.9				23.1				53.0								-				-				-								30.8				22.7				38.3								39.2				23.3				66.0



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								..				..				..								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..								100.0				100.0				..



				Okänd näringsgren				-63.1				-56.3				-73.4								-				-				-								-61.5				-53.8				-72.7								-72.0				-68.8				-77.8











5b_Näringsgren



				Tabell 5b - Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								finska																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				103				91				12								-				-				-								21				18				3								82				73				9



				B   Fiske				8				7				1								-				-				-								8				7				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				45				44				1								-				-				-								24				23				1								21				21				0



				D   Tillverkning				517				416				101								-				-				-								239				202				37								278				214				64



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				7				1								-				-				-								5				5				0								3				2				1



				F   Byggverksamhet				514				495				19								-				-				-								347				339				8								167				156				11



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				227				124				103								-				-				-								66				48				18								161				76				85



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				228				65				163								-				-				-								108				38				70								120				27				93



				I   Transport, magasinering och kommunikation				1,509				888				621								-				-				-								43				31				12								1,466				857				609



				J   Finansiell verksamhet				39				25				14								-				-				-								7				6				1								32				19				13



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				556				344				212								-				-				-								223				161				62								333				183				150



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				269				82				187								-				-				-								204				56				148								65				26				39



				M   Utbildning				195				69				126								-				-				-								35				18				17								160				51				109



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				899				136				763								-				-				-								166				30				136								733				106				627



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				204				125				79								-				-				-								50				26				24								154				99				55



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Okänd näringsgren				69				46				23								-				-				-								60				41				19								9				5				4
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				Tabell 5bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-11.8				-6.4				-40.0								-				-				-								-				-				-								-11.8				-6.4				-40.0



				B   Fiske				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				50.0				50.0				..								-				-				-								-				-				-								50.0				50.0				..



				D   Tillverkning				1.1				-4.5				25.5								-				-				-								-				-				-								1.1				-4.5				25.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				-40.0				-60.0				..								-				-				-								-				-				-								-40.0				-60.0				..



				F   Byggverksamhet				18.4				18.2				22.2								-				-				-								-				-				-								18.4				18.2				22.2



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				67.7				18.8				165.6								-				-				-								-				-				-								67.7				18.8				165.6



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				69.0				22.7				89.8								-				-				-								-				-				-								69.0				22.7				89.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				108.8				95.7				130.7								-				-				-								-				-				-								108.8				95.7				130.7



				J   Finansiell verksamhet				3.2				26.7				-18.8								-				-				-								-				-				-								3.2				26.7				-18.8



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				31.1				45.2				17.2								-				-				-								-				-				-								31.1				45.2				17.2



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				38.3				13.0				62.5								-				-				-								-				-				-								38.3				13.0				62.5



				M   Utbildning				39.1				10.9				58.0								-				-				-								-				-				-								39.1				10.9				58.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				26.6				23.3				27.2								-				-				-								-				-				-								26.6				23.3				27.2



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				67.4				70.7				61.8								-				-				-								-				-				-								67.4				70.7				61.8



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-10.0				-37.5				100.0								-				-				-								-				-				-								-10.0				-37.5				100.0
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				Tabell 5c - Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				24				14				10								4				1				3								0				0				0								20				13				7



				B   Fiske				1				1				0								1				1				0								0				0				0								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				5				4				1								2				2				0								0				0				0								3				2				1



				D   Tillverkning				194				151				43								24				19				5								20				15				5								150				117				33



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				7				5				2								0				0				0								0				0				0								7				5				2



				F   Byggverksamhet				66				61				5								20				19				1								13				13				0								33				29				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				601				309				292								35				20				15								14				10				4								552				279				273



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				166				88				78								46				22				24								10				4				6								110				62				48



				I   Transport, magasinering och kommunikation				345				256				89								157				104				53								16				13				3								172				139				33



				J   Finansiell verksamhet				33				19				14								9				6				3								7				3				4								17				10				7



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				312				192				120								85				47				38								32				17				15								195				128				67



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				78				40				38								15				14				1								11				4				7								52				22				30



				M   Utbildning				137				63				74								23				12				11								22				14				8								92				37				55



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				302				78				224								46				13				33								39				3				36								217				62				155



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				152				90				62								27				17				10								24				15				9								101				58				43



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								0				0				0								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				6				4				2								0				0				0								6				4				2								0				0				0



				Okänd näringsgren				3				2				1								0				0				0								0				0				0								3				2				1
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				Tabell 5cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-4.0				-33.3				150.0								-69.2				-88.9				-25.0								-				-				-								66.7				8.3				..



				B   Fiske				-80.0				-80.0				..								-80.0				-80.0				..								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				400.0				300.0				..								100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..



				D   Tillverkning				0.0				2.3				-7.3								-51.0				-40.6				-70.6								-				-				-								20.0				15.8				37.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				75.0				25.0				..								..				..				..								-				-				-								75.0				25.0				..



				F   Byggverksamhet				-11.7				-14.3				25.0								-28.6				-29.6				0.0								-				-				-								3.1				0.0				33.3



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				30.7				28.3				33.3								-58.3				-63.6				-48.3								-				-				-								51.2				56.7				46.0



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				-6.6				0.0				-13.3								-6.1				-18.5				9.1								-				-				-								-6.8				8.8				-21.3



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.9				3.0				48.3								-23.8				-38.8				47.2								-				-				-								95.5				110.6				50.0



				J   Finansiell verksamhet				-21.2				-23.8				-16.7								-10.0				0.0				-25.0								-				-				-								-26.1				-33.3				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4.5				4.2				5.0								-17.5				-33.8				18.8								-				-				-								18.2				32.0				-1.5



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-2.9				-23.4				40.9								-53.1				-44.0				-85.7								-				-				-								40.5				0.0				100.0



				M   Utbildning				3.6				-7.5				13.8								-64.6				-63.6				-65.6								-				-				-								100.0				85.0				111.5



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				-10.8				-17.6				-7.8								-58.2				-48.0				-61.2								-				-				-								17.3				-6.1				30.3



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				-5.2				1.4				-13.1								-35.7				-19.0				-52.4								-				-				-								8.6				9.4				7.5



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-62.5				-71.4				0.0								-100.0				-100.0				..								-				-				-								-57.1				-66.7				0.0
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				Tabell 5d - Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				190				143				47								26				19				7								22				11				11								142				113				29



				B   Fiske				48				33				15								1				1				0								0				0				0								47				32				15



				C   Utvinning av mineral				246				229				17								7				7				0								8				7				1								231				215				16



				D   Tillverkning				3,018				2,373				645								744				588				156								462				350				112								1,812				1435				377



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				47				38				9								28				24				4								8				5				3								11				9				2



				F   Byggverksamhet				3,632				3,564				68								326				316				10								142				119				23								3,164				3129				35



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				2,708				1,632				1,076								1,367				853				514								258				130				128								1,083				649				434



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				1,801				886				915								461				292				169								133				47				86								1,207				547				660



				I   Transport, magasinering och kommunikation				2,935				2,161				774								1,702				1,180				522								217				141				76								1,016				840				176



				J   Finansiell verksamhet				416				253				163								316				199				117								45				20				25								55				34				21



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4,036				2,738				1,298								1,751				1,175				576								248				143				105								2,037				1420				617



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				860				471				389								254				178				76								108				57				51								498				236				262



				M   Utbildning				690				395				295								334				201				133								173				86				87								183				108				75



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				2,282				742				1,540								776				264				512								260				55				205								1,246				423				823



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				863				491				372								392				226				166								124				59				65								347				206				141



				P   Hushållens verksamhet				9				7				2								5				3				2								0				0				0								4				4				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				151				76				75								4				2				2								147				74				73								0				0				0



				Okänd näringsgren				140				102				38								2				1				1								5				4				1								133				97				36
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				Tabell 5dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				42.9				34.9				74.1								..				..				..								633.3				266.7				.								9.2				9.7				7.4



				B   Fiske				84.6				65.0				150.0								..				..				..								133.3				..				.								80.8				60.0				150.0



				C   Utvinning av mineral				7.4				7.5				6.3								250.0				250.0				..								86.7				133.3				-66.7								4.5				3.4				23.1



				D   Tillverkning				10.3				13.1				1.1								89.8				89.1				92.6								56.0				89.2				53.4								-13.1				-10.4				-22.1



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				135.0				123.5				200.0								250.0				242.9				300.0								17.3				150.0				200.0								22.2				12.5				100.0



				F   Byggverksamhet				-11.5				-12.5				94.3								20.7				18.8				150.0								66.3				15.5				64.3								-14.9				-15.5				105.9



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				43.2				37.8				52.2								105.9				96.1				124.5								69.9				66.7				70.7								0.8				-3.3				7.7



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				29.0				26.4				31.7								87.4				74.9				113.9								73.3				67.9				109.8								11.7				8.1				14.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				20.2				22.4				14.5								31.2				39.5				15.7								74.5				56.7				68.9								0.7				1.3				-2.2



				J   Finansiell verksamhet				94.4				90.2				101.2								121.0				103.1				160.0								47.4				100.0				108.3								12.2				36.0				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				68.2				65.5				74.2								194.3				179.8				229.1								68.8				40.2				84.2								23.8				25.4				20.3



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-3.0				6.8				-12.8								93.9				100.0				81.0								33.0				46.2				4.1								-25.4				-24.6				-26.2



				M   Utbildning				50.7				52.5				48.2								96.5				87.9				111.1								54.3				59.3				40.3								6.4				10.2				1.4



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				45.4				50.5				43.1								70.9				68.2				72.4								68.2				83.3				78.3								28.5				38.2				23.9



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				39.0				39.9				37.8								65.4				56.9				78.5								-8.6				40.5				25.0								19.7				24.8				12.8



				P   Hushållens verksamhet				..				600.0				0.0								..				..				..								-85.7				..				..								33.3				300.0				-100.0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				-24.8				-2.6								300.0				100.0				..								-5.2				-26.0				-5.2								..				..				..



				Okänd näringsgren				-47.0				-39.3				-60.4								-92.3				-94.4				-87.5								-96.2				-85.7				-96.2								-27.7				-20.5				-41.9
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IN Ut


			Sverige						In Ut


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			8,496			1,830


						Finland			2,360			3,784


						Norge			13,216			1,724


						Summa			24,072			7,338








IN Ut


			0			0


			0			0


			0			0





Utpendling


Inpendling





Kön


			Sverige						In															UT


						Danmark			Finland			Norge															Danmark			Finland			Norge


			Män			1,118			1,915			965			3,998									Män			5,529			1,308			9,497			16,334


			Kvinnor			712			1,869			759			3,340									Kvinnor			2,967			1,052			3,719			7,738


			Summa			1,830			3,784			1,724			7,338									Summa			8,496			2,360			13,216			24,072


			Män			61.1			50.6			56.0															65.1			55.4			71.9


			Kvinnor			38.9			49.4			44.0															34.9			44.6			28.1
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Män


Kvinnor





Ålder


			0			0
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födelseland


			Sverige						In																		UT


						Danmark			Finland			Norge																		Danmark			Finland			Norge


			15-19			23			180			252			455												15-19			107			125			397			629


			20-24			304			698			348			1,350												20-24			1,014			702			2932			4,648


			25-54			1,170			2,448			939			4,557												25-54			6,698			1306			8330			16,334


			55-64			275			392			151			818												55-64			630			167			1371			2,168


			65-			58			66			34			158												65-			47			60			186			293


			Summa			1,830			3784			1,724			7,338												Summa			8,496			2360			13,216			24,072


																														13			35			25


						1.3			4.8			14.6			6.2															1.3			5.3			3.0			2.6


						16.6			18.4			20.2			18.4															11.9			29.7			22.2			19.3


						63.9			64.7			54.5			62.1															78.8			55.3			63.0			67.9


						15.0			10.4			8.8			11.1															7.4			7.1			10.4			9.0


						3.2			1.7			2.0			2.2															0.6			2.5			1.4			1.2
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sektor


			Sverige						In																		UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Danmark			935			4			8									Danmark			3,977			2			106


						Finland			11			3,273			20									Finland			55			1,822			264


						Norge			25			6			973									Norge			100			3			2,402


						Sverige			661			407			581									Sverige			3,182			442			9,705


						Övriga världen			198			94			142									Övriga världen			1,182			91			739


						Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


									51.1			0.1			0.5									Danmark			46.8			0.1			0.8


									0.6			86.5			1.2									Finland			0.6			77.2			2.0


									1.4			0.2			56.4									Norge			1.2			0.1			18.2


									36.1			10.8			33.7									Sverige			37.5			18.7			73.4


									10.8			2.5			8.2									Övriga världen			13.9			3.9			5.6


																								Summa








sektor


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga världen





bransch


			Sverige						In																		UT


												Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


									Förgymnasial			221			0			187									Förgymnasial			563			219			1,602


									Gymnasial			667			1796			939									Gymnasial			3,207			542			7,582


									Eftergymnasial			794			991			418									Eftergymnasial			3,727			963			3,059


									Okänd			148			997			180									Okänd			999			636			973


									Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


												1,830			3784			1724												8,496			2,360			13,216


									Förgymnasial			12.1			0.0			10.8									Förgymnasial			6.6			9.3			12.1


									Gymnasial			36.4			47.5			54.5									Gymnasial			37.7			23.0			57.4


									Eftergymnasial			43.4			26.2			24.2									Eftergymnasial			43.9			40.8			23.1


									Okänd			8.1			26.3			10.4									Okänd			11.8			26.9			7.4


									Summa			100.0			100.0			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0
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bransch


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0
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Eftergymnasial
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			0			0			0			0
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Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Offentlig förvaltning och service			492			3,784			1,724									Offentlig förvaltning och service			1,368			1,629			470


						Offentligt ägda företag och organisationer			107			764			317									Offentligt ägda företag och organisationer			761			568			61			4


						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,231			85			57									Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			6,367			163			12,685


						Alla sektorer			1,830			2,935			1,350									Alla sektorer			8,496			2,360			13,216








			





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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Ut IN


			Danmark


			IN


						Utpendlingsland


			Alla åldrar


									Utpendling			Inpendling


						Norge			3,303			494


						Sverige			1,830			8,496








Ut IN


			0			0
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Norge


Sverige





kön


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Män			297			5,529			60.1			65.1									Män			2,114			1,118			64.0			61.1


			Kvinnor			197			2,967			39.9			34.9									Kvinnor			1,189			712			36.0			38.9


						494			8496			100			100												3,303			1,830			100.0			100.0








kön
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Norge
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ålder


			0			0
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Norge
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Födelseregion


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			15-19			12			107			2.4			1.3									15-19			73			23			2.2			1.3


			20-24			110			1,014			22.3			11.9									20-24			900			304			27.2			16.6


			25-54			347			6,698			70.2			78.8									25-54			1,953			1,170			59.1			63.9


			55-64			19			630			3.8			7.4									55-64			290			275			8.8			15.0


			65-			6			47			1.2			0.6									65-			87			58			2.6			3.2


						494			8,496			100			100												3,303			1,830			100			100


			Alla åldrar			494			8496															Alla åldrar			3303			1830


			15-24									24.7			13.2									15-24									29.5			17.9








Födelseregion
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sektor


																											Danmark


			Danmark


																																																			UT


			IN																								Ut


						Norge			Sverige			Norge			Sverige															Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Danmark			185			3,977			37.4			46.8												Danmark			1,806			935			54.7			51.1


			Finland			0			55			0.0			0.6												Finland			4			11			0.1			0.6


			Norge			262			100			53.0			1.2												Norge			1,247			25			37.8			1.4


			Sverige			9			3,182			1.8			37.5												Sverige			28			661			0.8			36.1


			Övriga Världen			38			1,182			7.7			13.9												Övriga Världen			218			198			6.6			10.8


						494			8,496			100			100															3303			1830			100.0			100.0


			Alla födelseregioner			494			8496																		Alla födelseregioner			3303			1830








sektor
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			Danmark						In																		UT


												Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


									Förgymnasial			15			563			3.0			6.6						Förgymnasial			425			221			12.9			12.1


									Gymnasial			156			3,207			31.6			37.7						Gymnasial			1,046			667			31.7			36.4


									Eftergymnasial			86			3,727			17.4			43.9						Eftergymnasial			730			794			22.1			43.4


									Okänd			237			999			48.0			11.8						Okänd			1,102			148			33.4			8.1


									Summa			494			8,496			100			100						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


												494			8,496												Alla utbildningsnivåer			3,303			1,830
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			Danmark						In												UT


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			91			1,368			18.4			16.1						Offentlig förvaltning och service			647			492			19.6			26.9


			Offentligt ägda företag och organisationer			39			761			7.9			9.0						Offentligt ägda företag och organisationer			68			107			2.1			5.8


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			364			6,367			73.7			74.9						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			2,588			1,231			78.4			67.3


			Summa			494			8,496			100.0			100.0						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


						494			8,496															3,303			1,830








			0			0			0


			0			0			0
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Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer
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Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Danmark						In															UT


																											Norge			Sverige			Norge			Sverige


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19			1.4			1.0


			D.Tillverkning			24			744			4.9			8.8									B   Fiske			19			0			0.6			0.0


			F.Byggverksamhet			20			326			4.0			3.8									C   Utvinning av mineral			234			1			7.1			0.1


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			35			1,367			7.1			16.1			16.1						D   Tillverkning			208			176			6.3			9.6


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			46			461			9.3			5.4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4			0.1			0.2


			I.Transport, magasinering och kommunikation			157			1,702			31.8			20.0			20.0						F   Byggverksamhet			519			34			15.7			1.9


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			1,751			17.2			20.6			20.6						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			192			8.5			10.5
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									Gymnasial			156			3,207			31.6			37.7						Gymnasial			1,046			667			31.7			36.4


									Eftergymnasial			86			3,727			17.4			43.9						Eftergymnasial			730			794			22.1			43.4


									Okänd			237			999			48.0			11.8						Okänd			1,102			148			33.4			8.1


									Summa			494			8,496			100			100						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


												494			8,496												Alla utbildningsnivåer			3,303			1,830








			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Danmark						In												UT


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			91			1,368			18.4			16.1						Offentlig förvaltning och service			647			492			19.6			26.9


			Offentligt ägda företag och organisationer			39			761			7.9			9.0						Offentligt ägda företag och organisationer			68			107			2.1			5.8


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			364			6,367			73.7			74.9						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			2,588			1,231			78.4			67.3


			Summa			494			8,496			100.0			100.0						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


						494			8,496															3,303			1,830








			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Danmark						In															UT


																											Norge			Sverige			Norge			Sverige


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19			1.4			1.0


			D.Tillverkning			24			744			4.9			8.8									B   Fiske			19			0			0.6			0.0


			F.Byggverksamhet			20			326			4.0			3.8									C   Utvinning av mineral			234			1			7.1			0.1


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			35			1,367			7.1			16.1			16.1						D   Tillverkning			208			176			6.3			9.6


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			46			461			9.3			5.4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4			0.1			0.2


			I.Transport, magasinering och kommunikation			157			1,702			31.8			20.0			20.0						F   Byggverksamhet			519			34			15.7			1.9


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			1,751			17.2			20.6			20.6						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			192			8.5			10.5


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			254			3.0			3.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			53			9.8			2.9


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			776			9.3			9.1									I   Transport, magasinering och kommunikation			163			239			4.9			13.1


			Övriga branscher			66			1,115			13.4			13.1									J   Finansiell verksamhet			26			33			0.8			1.8


						494			8,496			100			100									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster			531			327			16.1			17.9


			Alla näringsgrenar			494			8,496			100												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50			11.6			2.7


																								M   Utbildning			58			164			1.8			9.0


																								N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330			10.2			18.0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			26															O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			3.6			10.9


			B   Fiske			1			1															P   Hushållens verksamhet			0			0			0.0			0.0


			C   Utvinning av mineral			2			7															Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2			0.0			0.1


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			28															Okänd näringsgren			52			7			1.6			0.4


			J   Finansiell verksamhet			9			316															Alla näringsgrenar			3,303			1,830			100			100


			M   Utbildning			23			334


			P   Hushållens verksamhet			0			5																		Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			4															D.Tillverkning			208			176


			Okänd näringsgren			0			2															F.Byggverksamhet			519			34


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			392															G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			282			192


			Ovriga branscher			66			1,115															H.Hotell- och restaurangverksamhet			324			53


						66			1,115															I.Transport, magasinering och kommunikation			163			239


																								K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			327


																								L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50


																								N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330


																								Övriga branscher			557			429


																								Summa			3,303			1,830


																								A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19


																								B   Fiske			19			0


																								C   Utvinning av mineral			234			1


																								E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4


																								J   Finansiell verksamhet			26			33


																								P   Hushållens verksamhet			0			0


																								Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2


																								M   Utbildning			58			164			8.9617486339


																								O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			10.8743169399


																								Okänd näringsgren			52			7


																											557			429








			





Norge


Sverige





			





Norge


Sverige







_1241942516.xls

Diagram2
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In Ut


			Finland						In																		UT


						pendlalnd


									Utpendling till			Inpendling från						Utpendling till			Inpendling från


						Norge			1,606			214						29.8			8.3


						Sverige			3,784			2,360						70.2			91.7


						Summa			5,390			2,574						100.0			100.0








In Ut


			0			0


			0			0





Utpendling till


Inpendling från





Kön


			Finland						In																		UT


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Män			115			1,308			1,423												Män			1,049			1,915			2,964


			Kvinnor			99			1,052			1,151												Kvinnor			557			1,869			2,426


			Alla åldrar			214			2,360			2,574												Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


									53.7			55.4			55.3															65.3			50.6			55.0


									46.3			44.6			44.7															34.7			49.4			45.0


									100			100			100															100			100			100








Kön
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Kvinnor
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			0			0
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födelseland


			Finland						In															Ut


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			15-19			5			125			130												15-19			45			180			225


			20-24			41			702			743												20-24			249			698			947


			25-54			152			1,306			1,458												25-54			1,138			2,448			3,586


			55-64			10			167			177												55-64			165			392			557


			65-			6			60			66												65-			9			66			75


			Alla åldrar			-			214			2,360			2,574									Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


			15-24						21.5			35.0			33.9															18.3			23.2			21.7


			15-19						2.3			5.3			5.1															2.8			4.8			4.2


			20-24						19.2			29.7			28.9															15.5			18.4			17.6


			25-54						71.0			55.3			56.6															70.9			64.7			66.5


			55-64						4.7			7.1			6.9															10.3			10.4			10.3


			65-						2.8			2.5			2.6															0.6			1.7			1.4


																																	0.0			0.0


									100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0








födelseland


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





Utbnivå
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sektor


			Finland						In																		Ut


																											Finland


						Norge			Sverige																					Norge			Sverige


			Danmark			0			2						2			0			0.0847457627			0.0777000777			Danmark			3			4						0.3			0.1


			Finland			165			1822						1,987			77.1028037383			77.2033898305			77.195027195			Finland			1,055			3,273						91.6			86.5


			Norge			33			3						36			15.4205607477			0.1271186441			1.3986013986			Norge			39			6						3.4			0.2


			Sverige			7			442						449			3.2710280374			18.7288135593			17.4436674437			Sverige			29			407						2.5			10.8


			Övriga Världen			9			91						100			4.2056074766			3.8559322034			3.885003885			Övriga Världen			26			94						2.3			2.5


			Summa			214			2360						2,574			100			100			100			Summa			1,152			3,784						100			100








sektor
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Danmark


Finland


Norge
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			Finland						In															UT


																											Till


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Förgymnasial			6			219			225												Förgymnasial			0			0			0


			Gymnasial			27			542			569												Gymnasial			773			1,796			2,569


			Eftergymnasial			33			963			996												Eftergymnasial			457			991			1,448


			Okänd			148			636			784												Okänd			376			997			1,373


			Alla utbildningsnivåer			214			2,360			2,574												Alla utbildningsnivåer			1,606			3,784			5,390


			Förgymnasial						2.8			9.3			8.7															0.0			0.0			0.0


			Gymnasial						12.6			23.0			22.1															48.1			47.5			47.7


			Eftergymnasial						15.4			40.8			38.7															28.5			26.2			26.9


			Okänd						69.2			26.9			30.5															23.4			26.3			25.5


			Alla utbildningsnivåer						100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0
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Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Finland						In																		Ut


						Norge			Sverige									Norge			Sverige									Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			74			1,629						1,703			34.6			69.0			66.1616161616			Offentlig förvaltning och service			369			764						1,133			23.0			20.2			21.0


			Offentligt ägda företag och organisationer			7			568						575			3.3			24.1			22.3387723388			Offentligt ägda företag och organisationer			19			85						104			1.2			2.2			1.9


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			133			163						296			62.1			6.9			11.4996114996			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,218			2,935						4,153			75.8			77.6			77.1


						214			2,360						2,574			100			100			100						1,606			3,784						5,390			100			100			100


			Alla sektorer			214			2,360						2,574			100			100						Alla sektorer			1,606			3,784						5,390			100
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Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Finland						In												Ut


						Danmark			Norge			Sverige


			Okänd näringsgren			-			0			3												Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			-			6			0									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


			P   Hushållens verksamhet			-			0			0									B   Fiske			8			0


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			-			24			101									C   Utvinning av mineral			24			21


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			-			39			217									D   Tillverkning			239			278


			M   Utbildning			-			22			92									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			-			11			52									F   Byggverksamhet			347			167


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			-			32			195									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			66			161


			J   Finansiell verksamhet			-			7			17									H   Hotell- och restaurangverksamhet			108			120


			I   Transport, magasinering och kommunikation			-			16			172									I   Transport, magasinering och kommunikation			43			1,466


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			-			10			110									J   Finansiell verksamhet			7			32


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			-			14			552									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			223			333


			F   Byggverksamhet			-			13			33									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			204			65


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			-			0			7									M   Utbildning			35			160


			D   Tillverkning			-			20			150									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			166			733


			C   Utvinning av mineral			-			0			3									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			B   Fiske			-			0			0									P   Hushållens verksamhet			0			0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			-			0			20									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


						-			214			1724									R  Okänd näringsgren			60			9


			Alla näringsgrenar			-			214			1724


																					Alla näringsgrenar			1,606			3,784


																								Sverige			Norge


																					Ö  Övriga branscher			461			210						12.2			13.1


																					N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			733			166						19.4			10.3


																					L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			65			204						1.7			12.7


																					K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			333			223						8.8			13.9


																					I   Transport, magasinering och kommunikation			1,466			43						38.7			2.7


																					H   Hotell- och restaurangverksamhet			120			108						3.2			6.7


																					G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			161			66						4.3			4.1


																					F   Byggverksamhet			167			347						4.4			21.6


																					D   Tillverkning			278			239						7.3			14.9


																								3,784			1,606						100			100


						Sverige			Norge


			Övriga branscher			243			59


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			39


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			11


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			32


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			16


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			10


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			14


			F   Byggverksamhet			33			13


			D   Tillverkning			150			20												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


						1724			214												B   Fiske			8			0


																					C   Utvinning av mineral			24			21


																					E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			Okänd näringsgren			3			0			-									J   Finansiell verksamhet			7			32


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			-									M   Utbildning			35			160


			P   Hushållens verksamhet			0			0			-									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			24			-									P   Hushållens verksamhet			0			0


			M   Utbildning			92			22			-									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			0			-									R  Okänd näringsgren			60			9


			C   Utvinning av mineral			3			0			-									Övriga branscher			210			461


			B   Fiske			0			0			-


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			0			-


			J   Finansiell verksamhet			17			7			-
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In Ut


			Finland						In																		UT


						pendlalnd


									Utpendling till			Inpendling från						Utpendling till			Inpendling från


						Norge			1,606			214						29.8			8.3


						Sverige			3,784			2,360						70.2			91.7


						Summa			5,390			2,574						100.0			100.0








In Ut


			





Utpendling till


Inpendling från





Kön


			Finland						In																		UT


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Män			115			1,308			1,423												Män			1,049			1,915			2,964


			Kvinnor			99			1,052			1,151												Kvinnor			557			1,869			2,426


			Alla åldrar			214			2,360			2,574												Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


									53.7			55.4			55.3															65.3			50.6			55.0


									46.3			44.6			44.7															34.7			49.4			45.0


									100			100			100															100			100			100








Kön


			





Män


Kvinnor





Ålder


			





Män


Kvinnor





födelseland


			Finland						In															Ut


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			15-19			5			125			130												15-19			45			180			225


			20-24			41			702			743												20-24			249			698			947


			25-54			152			1,306			1,458												25-54			1,138			2,448			3,586


			55-64			10			167			177												55-64			165			392			557


			65-			6			60			66												65-			9			66			75


			Alla åldrar			-			214			2,360			2,574									Alla åldrar			1,606			3,784			5,390


			15-24						21.5			35.0			33.9															18.3			23.2			21.7


			15-19						2.3			5.3			5.1															2.8			4.8			4.2


			20-24						19.2			29.7			28.9															15.5			18.4			17.6


			25-54						71.0			55.3			56.6															70.9			64.7			66.5


			55-64						4.7			7.1			6.9															10.3			10.4			10.3


			65-						2.8			2.5			2.6															0.6			1.7			1.4


																																	0.0			0.0


									100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0








födelseland


			





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





Utbnivå


			





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





sektor


			Finland						In																		Ut


																											Finland


						Norge			Sverige																					Norge			Sverige


			Danmark			0			2						2			0			0.0847457627			0.0777000777			Danmark			3			4						0.3			0.1


			Finland			165			1822						1,987			77.1028037383			77.2033898305			77.195027195			Finland			1,055			3,273						91.6			86.5


			Norge			33			3						36			15.4205607477			0.1271186441			1.3986013986			Norge			39			6						3.4			0.2


			Sverige			7			442						449			3.2710280374			18.7288135593			17.4436674437			Sverige			29			407						2.5			10.8


			Övriga Världen			9			91						100			4.2056074766			3.8559322034			3.885003885			Övriga Världen			26			94						2.3			2.5


			Summa			214			2360						2,574			100			100			100			Summa			1,152			3,784						100			100








sektor


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





bransch


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Finland						In															UT


																											Till


						Norge			Sverige																		Norge			Sverige


			Förgymnasial			6			219			225												Förgymnasial			0			0			0


			Gymnasial			27			542			569												Gymnasial			773			1,796			2,569


			Eftergymnasial			33			963			996												Eftergymnasial			457			991			1,448


			Okänd			148			636			784												Okänd			376			997			1,373


			Alla utbildningsnivåer			214			2,360			2,574												Alla utbildningsnivåer			1,606			3,784			5,390


			Förgymnasial						2.8			9.3			8.7															0.0			0.0			0.0


			Gymnasial						12.6			23.0			22.1															48.1			47.5			47.7


			Eftergymnasial						15.4			40.8			38.7															28.5			26.2			26.9


			Okänd						69.2			26.9			30.5															23.4			26.3			25.5


			Alla utbildningsnivåer						100.0			100.0			100.0															100.0			100.0			100.0








			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Finland						In																		Ut


						Norge			Sverige									Norge			Sverige									Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			74			1,629						1,703			34.6			69.0			66.1616161616			Offentlig förvaltning och service			369			764						1,133			23.0			20.2			21.0


			Offentligt ägda företag och organisationer			7			568						575			3.3			24.1			22.3387723388			Offentligt ägda företag och organisationer			19			85						104			1.2			2.2			1.9


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			133			163						296			62.1			6.9			11.4996114996			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,218			2,935						4,153			75.8			77.6			77.1


						214			2,360						2,574			100			100			100						1,606			3,784						5,390			100			100			100


			Alla sektorer			214			2,360						2,574			100			100						Alla sektorer			1,606			3,784						5,390			100








			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Finland						In												Ut


						Danmark			Norge			Sverige


			Okänd näringsgren			-			0			3												Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			-			6			0									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


			P   Hushållens verksamhet			-			0			0									B   Fiske			8			0


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			-			24			101									C   Utvinning av mineral			24			21


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			-			39			217									D   Tillverkning			239			278


			M   Utbildning			-			22			92									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			-			11			52									F   Byggverksamhet			347			167


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			-			32			195									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			66			161


			J   Finansiell verksamhet			-			7			17									H   Hotell- och restaurangverksamhet			108			120


			I   Transport, magasinering och kommunikation			-			16			172									I   Transport, magasinering och kommunikation			43			1,466


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			-			10			110									J   Finansiell verksamhet			7			32


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			-			14			552									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			223			333


			F   Byggverksamhet			-			13			33									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			204			65


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			-			0			7									M   Utbildning			35			160


			D   Tillverkning			-			20			150									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			166			733


			C   Utvinning av mineral			-			0			3									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			B   Fiske			-			0			0									P   Hushållens verksamhet			0			0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			-			0			20									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


						-			214			1724									R  Okänd näringsgren			60			9


			Alla näringsgrenar			-			214			1724


																					Alla näringsgrenar			1,606			3,784


																								Sverige			Norge


																					Ö  Övriga branscher			461			210						12.2			13.1


																					N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			733			166						19.4			10.3


																					L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			65			204						1.7			12.7


																					K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			333			223						8.8			13.9


																					I   Transport, magasinering och kommunikation			1,466			43						38.7			2.7


																					H   Hotell- och restaurangverksamhet			120			108						3.2			6.7


																					G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			161			66						4.3			4.1


																					F   Byggverksamhet			167			347						4.4			21.6


																					D   Tillverkning			278			239						7.3			14.9


																								3,784			1,606						100			100


						Sverige			Norge


			Övriga branscher			243			59


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			39


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			11


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			32


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			16


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			10


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			14


			F   Byggverksamhet			33			13


			D   Tillverkning			150			20												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			21			82


						1724			214												B   Fiske			8			0


																					C   Utvinning av mineral			24			21


																					E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			5			3


			Okänd näringsgren			3			0			-									J   Finansiell verksamhet			7			32


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			-									M   Utbildning			35			160


			P   Hushållens verksamhet			0			0			-									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			50			154


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			24			-									P   Hushållens verksamhet			0			0


			M   Utbildning			92			22			-									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			0			-									R  Okänd näringsgren			60			9


			C   Utvinning av mineral			3			0			-									Övriga branscher			210			461


			B   Fiske			0			0			-


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			0			-


			J   Finansiell verksamhet			17			7			-
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Diagram6


			Danmark			Danmark			Danmark			Danmark			Danmark
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In Ut


			


			Norge


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			494			3,303


						Finland			214			1,606


						Sverige			1,724			13,216


						Summa			2,432			18,125








In Ut


			0			0


			0			0


			0			0





Utpendling


Inpendling





kön


			Norge						In																		Ut


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			Män			2,114			1,049			9497			12,660									Män			297			115			965			1,377


			Kvinnor			1,189			557			3719			5,465									Kvinnor			197			99			759			1,055


			summa			3,303			1,606			13,216			18,125									Summa			494			214			1724			2,432


			Män			64.0			65.3			71.9			69.8												60.1			53.7			56.0			56.6


			Kvinnor			36.0			34.7			28.1			30.2												39.9			46.3			44.0			43.4








kön


			





Män


Kvinnor





ålder


			





Män


Kvinnor





födelseland


			Norge						In																		Ut


			Ålder			Utpendlingsland																		Ålder			Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			15-19			73			45			397			515									15-19			12			5			252			269


			20-24			900			249			2,932			4,081									20-24			110			41			348			499


			25-54			1,953			1,138			8,330			11,421									25-54			347			152			939			1,438


			55-64			290			165			1,371			1,826									55-64			19			10			151			180


			65-			87			9			186			282									65-			6			6			34			46


						3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1,724			2,432


			Alla åldrar			3303			1606			13216			18,125									Alla åldrar			494			214			1724			2432


						29.5			18.3			25.2			25.4												24.7			21.5			34.8			31.6


						2.2			2.8			3.0			2.8												2.4			2.3			14.6			11.1


						27.2			15.5			22.2			22.5												22.3			19.2			20.2			20.5


						59.1			70.9			63.0			63.0												70.2			71.0			54.5			59.1


						8.8			10.3			10.4			10.1												3.8			4.7			8.8			7.4


						2.6			0.6			1.4			1.6												1.2			2.8			2.0			1.9


						100			100			100			100												100			100			100			100








födelseland


			





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





utbnivå


			





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





sektor


			Norge						In																		Ut


						Födelse-			Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


						region			Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Danmark			1,806			3			106												Danmark			185			0			8


						Finland			4			1,055			264												Finland			0			165			20


						Norge			1,247			39			2,402												Norge			262			33			973


						Sverige			28			29			9,705												Sverige			9			7			581


						Övriga Världen			218			26			739												Övriga Världen			38			9			142


						Danmark			54.7			0.3			0.8															37.4			0.0			0.5


						Finland			0.1			91.6			2.0															0.0			77.1			1.2


						Norge			37.8			3.4			18.2															53.0			15.4			56.4


						Sverige			0.8			2.5			73.4															1.8			3.3			33.7


						Övriga Världen			6.6			2.3			5.6															7.7			4.2			8.2


									100			100			100															100.0			100.0			100.0


						Island			11			0			18												Island			0			0			1


						Övriga EU25			61			15			189												Övriga EU25			13			3			29


						Övriga Europa			10			2			112												Övriga Europa			1			1			57


						Övriga Världen			136			9			420												Övriga Världen			24			5			55


						Alla födelseregioner			3,303			1,152			13,216												Alla födelseregioner			494			214			1,724








sektor


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





bransch


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Norge						In																		Ut


			Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)


			Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)


			Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)


			Okänd utbildningsnivå


			Alla utbildningsnivåer


									Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Förgymnasial			425			0			1,602			2,027									Förgymnasial			15			6			187			208


						Gymnasial			1,046			773			7,582			9,401									Gymnasial			156			27			939			1,122


						Eftergymnasial			730			457			3,059			4,246									Eftergymnasial			86			33			418			537


						Okänd			1,102			376			973			2,451									Okänd			237			148			180			565


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2,432


									3303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Förgymnasial			12.9			0.0			12.1			11.2												3.0			2.8			10.8			8.6


						Gymnasial			31.7			48.1			57.4			51.9												31.6			12.6			54.5			46.1


						Eftergymnasial			22.1			28.5			23.1			23.4												17.4			15.4			24.2			22.1


						Okänd			33.4			23.4			7.4			13.5												48.0			69.2			10.4			23.2


									100			100			100			100.0												100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Norge						In																		Ut


						Utpendlingsland															Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige									Danmark			Finland			Sverige


			Offentlig förvaltning o service			647			369			470			1,486			Offentlig förvaltning o service			91			74			317			482


			Offentligt ägda företag o organisationer			68			19			61			148			Offentligt ägda företag o organisationer			39			7			57			103


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			2,588			1,218			12,692			16,498			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			364			133			1,350			1,847


						3,303			1,606			13,223			18,132						494			214			1,724


			Alla sektorer			3303			1606			13216			18125						494			214			1724			2432


			Offentlig förvaltning o service			19.6			23.0			3.6			8.2			Offentlig förvaltning o service			18.4			34.6			18.4			19.8


			Offentligt ägda företag o organisationer			2.1			1.2			0.5			0.8			Offentligt ägda företag o organisationer			7.9			3.3			3.3			4.2


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			78.4			75.8			96.0			91.0			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			73.7			62.1			78.3			75.9


						100			100			100.0529661017			100.0386206897						100			100			100			100








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			Norge						In																		UT


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Okänd näringsgren			52			60			133												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												B   Fiske			1			0			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			50			347												D   Tillverkning			24			20			150


						N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1246												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						M   Utbildning			58			35			183												F   Byggverksamhet			20			13			33


						L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498												G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2037												H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1016												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1207												K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195


						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			66			1083												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						F   Byggverksamhet			519			347			3164												M   Utbildning			23			22			92


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217


						D   Tillverkning			208			239			1812												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						B   Fiske			19			8			47												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												Okänd näringsgren			0			0			3


									3303			1606			13216															494			214			1724


									3303			1606			13216


						Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			557			210			1,153			1,920									Övriga branscher			58			48			203			309


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1,246			1,749									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217			302


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498			1,084									M   Utbildning			23			22			92			137


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2,037			2,791									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195			312


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1,016			1,222									I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172			345


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1,207			1,639									H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110			166


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			282			66			1,083			1,431									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552			601


						F   Byggverksamhet			519			347			3,164			4,030									F   Byggverksamhet			20			13			33			66


						D   Tillverkning			208			239			1,812			2,259									D   Tillverkning			24			20			150			194


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						Okänd näringsgren			52			60			133												Okänd näringsgren			0			0			3


						M   Utbildning			58			35			183												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						B   Fiske			19			8			47												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												B   Fiske			1			0			0


						O   Andra samhälleliga, personliga tjänster			119			50			347												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			16.9			13.1			8.7			10.6									Övriga branscher			11.7			22.4			11.8			12.7


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			10.2			10.3			9.4			9.6									N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			9.3			18.2			12.6			12.4


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			11.6			12.7			3.8			6.0									L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			4.7			10.3			5.3			5.6


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			16.1			13.9			15.4			15.4									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			17.2			15.0			11.3			12.8


						I   Transport, magasinering och kommunikation			4.9			2.7			7.7			6.7									I   Transport, magasinering och kommunikation			31.8			7.5			10.0			14.2


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.8			6.7			9.1			9.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.3			4.7			6.4			6.8


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			8.5			4.1			8.2			7.9									G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			7.1			6.5			32.0			24.7


						F   Byggverksamhet			15.7			21.6			23.9			22.2									F   Byggverksamhet			4.0			6.1			1.9			2.7


						D   Tillverkning			6.3			14.9			13.7			12.5									D   Tillverkning			4.9			9.3			8.7			8.0


						Summa			100			100			100			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Danmark


Finland


Sverige





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Danmark


Finland


Sverige





till



DanmarkFinlandSverige



TotaltTotaltTotalt



494
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91



74317
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364



1331350
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1a_Ålder



				Tabell 1a - Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				15-19				96				35				61								-				-				-								73				24				49								23				11				12



				20-24				1,204				446				758								-				-				-								900				318				582								304				128				176



				25-54				3,123				2,215				908								-				-				-								1,953				1,474				479								1,170				741				429



				55-64				565				418				147								-				-				-								290				228				62								275				190				85



				65-				145				118				27								-				-				-								87				70				17								58				48				10











1aa_Ålder



				Tabell 1aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				15-19				12.9				29.6				5.2								-				-				-								-5.2				-4.0				-5.8								187.5				100.0				450.0



				20-24				3.4				-4.3				8.6								-				-				-								-4.5				-15.2				2.6								36.9				34.4				40.7



				25-54				3.1				-2.7				20.4								-				-				-								-6.6				-10.2				6.7								24.5				40.7				16.7



				55-64				32.9				28.2				48.5								-				-				-								34.3				31.8				44.2								31.6				51.8				24.2



				65-				93.3				96.7				80.0								-				-				-								97.7				100.0				88.9								87.1				66.7				92.0











1b_Ålder



				Tabell 1b - Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				15-19				225				88				137								-				-				-								45				18				27								180				70				110



				20-24				947				369				578								-				-				-								249				127				122								698				242				456



				25-54				3,586				2,090				1,496								-				-				-								1,138				774				364								2,448				1,316				1,132



				55-64				557				369				188								-				-				-								165				122				43								392				247				145



				65-				75				48				27								-				-				-								9				8				1								66				40				26











1bb_Ålder



				Tabell 1bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				49.9				57.6				43.0								-				-				-								-				-				-								49.9				57.6				43.0



				15-19				65.1				69.2				59.1								-				-				-								-				-				-								65.1				69.2				59.1



				20-24				60.5				65.2				52.2								-				-				-								-				-				-								60.5				65.2				52.2



				25-54				45.0				53.4				38.5								-				-				-								-				-				-								45.0				53.4				38.5



				55-64				51.9				57.6				48.8								-				-				-								-				-				-								51.9				57.6				48.8



				65-				88.6				73.3				100.0								-				-				-								-				-				-								88.6				73.3				100.0











1c_Ålder



				Tabell 1c - Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				15-19				269				127				142								12				2				10								5				2				3								252				123				129



				20-24				499				215				284								110				45				65								41				17				24								348				153				195



				25-54				1,438				871				567								347				231				116								152				86				66								939				554				385



				55-64				180				127				53								19				13				6								10				6				4								151				108				43



				65-				46				37				9								6				6				0								6				4				2								34				27				7











1cc_Ålder



				Tabell 1cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				15-19				26.3				56.3				7.8								-29.4				-50.0				-23.1								-				-				-								31.3				61.8				11.2



				20-24				24.5				26.9				22.6								-3.5				2.3				-7.1								-				-				-								37.0				36.6				37.3



				25-54				-2.6				-7.6				6.6								-42.0				-43.1				-39.6								-				-				-								30.1				24.8				38.5



				55-64				0.0				-3.2				8.9								-69.8				-72.9				-60.0								-				-				-								41.1				40.3				43.3



				65-				29.0				43.5				-12.5								0.0				0.0				..								-				-				-								36.0				58.8				-12.5











1d_Ålder



				Tabell 1d - Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				15-19				629				282				347								107				45				62								125				44				81								397				193				204



				20-24				4,648				2,325				2,323								1,014				521				493								702				277				425								2,932				1,527				1,405



				25-54				16,334				11,884				4,450								6,698				4,511				2,187								1306				831				475								8,330				6,542				1,788



				55-64				2,168				1,638				530								630				418				212								167				121				46								1,371				1,099				272



				65-				293				205				88								47				34				13								60				35				25								186				136				50











1dd_ålder



				Tabell 1dd - Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				49.9				45.8								-0.9				-3.2				5.5



				15-19				-24.1				-29.5				-19.1								72.6				50.0				93.8								-3.1				0.0				-8.3								-37.8				-40.1				-35.4



				20-24				15.8				7.3				25.7								121.4				100.4				149.0								58.1				56.3				61.0								-5.8				-12.0				2.0



				25-54				25.8				20.9				41.1								81.8				83.4				78.4								45.1				56.8				39.2								-0.8				-3.5				10.1



				55-64				39.9				33.0				66.7								55.9				40.7				98.1								70.4				35.3				89.1								30.8				26.2				53.7



				65-				53.4				42.4				87.2								74.1				54.5				160.0								114.3				108.3				118.8								36.8				28.3				66.7











2a_Födelseregion



				Tabell 2a - Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Danmark				2,741				2,080				661								-				-				-								1,806				1419				387								935				661				274



				Finland				15				6				9								-				-				-								4				1				3								11				5				6



				Norge				1,272				548				724								-				-				-								1,247				529				718								25				19				6



				Sverige				689				316				373								-				-				-								28				14				14								661				302				359



				Island				16				12				4								-				-				-								11				9				2								5				3				2



				Övriga EU25				136				93				43								-				-				-								61				46				15								75				47				28



				Övriga Europa				33				18				15								-				-				-								10				4				6								23				14				9



				Övriga Världen				231				159				72								-				-				-								136				92				44								95				67				28











2aa_Födelseregion



				Tabell 2aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Danmark				1.2				-0.3				6.1								-				-				-								-10.7				-10.4				-11.8								36.3				31.7				48.9



				Finland				25.0				0.0				50.0								-				-				-								300.0				..				200.0								0.0				-16.7				20.0



				Norge				12.3				6.2				17.3								-				-				-								12.4				6.4				17.3								4.2				0.0				20.0



				Sverige				16.0				-0.3				34.7								-				-				-								-12.5				-22.2				0.0								17.6				1.0				36.5



				Island				23.1				20.0				33.3								-				-				-								22.2				12.5				100.0								25.0				50.0				0.0



				Övriga EU25				38.8				22.4				95.5								-				-				-								15.1				2.2				87.5								66.7				51.6				100.0



				Övriga Europa				33.3				6.3				87.5								-				-				-								-10.0				-57.1				100.0								64.3				55.6				80.0



				Övriga Världen				18.4				25.0				5.9								-				-				-								3.8				3.3				4.8								48.4				76.3				7.7











2b_Födelseregion



				Tabell 2b - Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				4,936				2,676				2,260								-				-				-								1,152				761				391								3,784				1,915				1,869



				Danmark				7				6				1								-				-				-								3				2				1								4				4				0



				Finland				4,328				2,314				2,014								-				-				-								1,055				700				355								3,273				1,614				1659



				Norge				45				27				18								-				-				-								39				23				16								6				4				2



				Sverige				436				256				180								-				-				-								29				20				9								407				236				171



				Island				1				1				0								-				-				-								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				55				39				16								-				-				-								15				11				4								40				28				12



				Övriga Europa				5				3				2								-				-				-								2				2				0								3				1				2



				Övriga Världen				59				30				29								-				-				-								9				3				6								50				27				23











2bb_Födelseregion



				Tabell 2bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Danmark				33.3				100.0				-100.0								-				-				-								-				-				-								33.3				100.0				-100.0



				Finland				48.3				43.7				53.0								-				-				-								-				-				-								48.3				43.7				53.0



				Norge				20.0				0.0				100.0								-				-				-								-				-				-								20.0				0.0				100.0



				Sverige				52.4				34.9				85.9								-				-				-								-				-				-								52.4				34.9				85.9



				Island				0.0				0.0				..								-				-				-								-				-				-								0.0				0.0				..



				Övriga EU25				344.4				211.1				..								-				-				-								-				-				-								344.4				211.1				..



				Övriga Europa				-70.0				-85.7				-33.3								-				-				-								-				-				-								-70.0				-85.7				-33.3



				Övriga Världen				117.4				50.0				360.0								-				-				-								-				-				-								117.4				50.0				360.0











2c_Födelseregion



				Tabell 2c - Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Danmark				193				115				78								185				112				73								0				0				0								8				3				5



				Finland				185				93				92								0				0				0								165				80				85								20				13				7



				Norge				1,268				738				530								262				152				110								33				23				10								973				563				410



				Sverige				597				302				295								9				2				7								7				5				2								581				295				286



				Island				1				1				0								0				0				0								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				45				35				10								13				13				0								3				2				1								29				20				9



				Övriga Europa				59				32				27								1				0				1								1				1				0								57				31				26



				Övriga Världen				84				61				23								24				18				6								5				4				1								55				39				16











2cc_Födelseregion



				Tabell 2cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Danmark				-48.5				-50.9				-44.7								-49.5				-50.9				-47.1								-				-				-								-11.1				-50.0				66.7



				Finland				-4.8				8.3				-22.2								-100.0				-100.0				..								-				-				-								0.0				18.2				-22.2



				Norge				21.7				18.8				25.9								-19.1				-26.9				-5.2								-				-				-								40.8				42.9				38.0



				Sverige				11.3				5.3				18.1								-76.9				-92.3				-46.2								-				-				-								18.3				15.2				21.7



				Island				-75.0				-66.7				-100.0								-100.0				-100.0				-100.0								-				-				-								..				..				..



				Övriga EU25				-14.3				-10.8				-25.0								-55.2				-38.1				-100.0								-				-				-								45.0				25.0				125.0



				Övriga Europa				107.1				82.4				145.5								..				..				..								-				-				-								103.6				82.4				136.4



				Övriga Världen				3.9				21.3				-24.1								-31.4				-14.3				-57.1								-				-				-								34.1				50.0				6.7











2d_Födelseregion



				Tabell 2d - Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				24,072				16,334				7,738								8496				5529				2967								2360				1308				1052								13,216				9,497				3,719



				Danmark				4,085				2,791				1,294								3977				2706				1271								2				1				1								106				84				22



				Finland				2,141				1,223				918								55				29				26								1822				973				849								264				221				43



				Norge				2,505				1,612				893								100				60				40								3				3				0								2,402				1549				853



				Sverige				13,329				9,315				4,014								3182				1939				1243								442				275				167								9,705				7101				2604



				Island				43				33				10								25				18				7								0				0				0								18				15				3



				Övriga EU25				453				322				131								240				175				65								24				17				7								189				130				59



				Övriga Europa				409				286				123								287				188				99								10				5				5								112				93				19



				Övriga Världen				1,107				752				355								630				414				216								57				34				23								420				304				116











2dd_Födelseregion



				Tabell 2dd -  Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Danmark				109.9				103.6				125.0								115.3				109.3				129.4								0.0				-50.0				..								9.3				10.5				4.8



				Finland				33.4				26.6				43.7								22.2				0.0				62.5								41.2				39.0				43.9								-2.2				-6.8				30.3



				Norge				12.3				10.6				15.4								75.4				57.9				110.5								-70.0				-57.1				-100.0								11.0				9.7				13.4



				Sverige				5.2				1.7				14.4								37.6				34.7				42.5								75.4				74.1				77.7								-3.9				-6.1				2.4



				Island				19.4				26.9				0.0								108.3				157.1				40.0								-100.0				-100.0				..								-21.7				-16.7				-40.0



				Övriga EU25				43.2				35.1				67.9								66.7				59.1				91.2								100.0				88.9				133.3								18.0				9.2				43.9



				Övriga Europa				167.3				125.2				373.1								441.5				382.1				607.1								0.0				-28.6				66.7								24.4				14.8				111.1



				Övriga Världen				79.8				74.2				92.9								279.5				269.6				300.0								159.1				161.5				155.6								-1.9				-1.0				-4.1











3a_Utbildningsnivå



				Tabell 3a - Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				646				518				128								-				-				-								425				366				59								221				152				69



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,713				1,162				551								-				-				-								1,046				790				256								667				372				295



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,524				989				535								-				-				-								730				490				240								794				499				295



				Okänd utbildningsnivå				1,250				563				687								-				-				-								1,102				468				634								148				95				53











3aa_Utbildningsnivå



				Tabell 3aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				46.8				41.1				58.8								-				-				-								5.5				11.9				-22.4								36.4				32.7				38.2



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				14.3				18.5				0.0								-				-				-								-24.5				-25.8				-20.0								119.4				247.1				69.9



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1.4				-9.5				36.0								-				-				-								18.9				18.9				18.8								87.3				118.5				72.7



				Okänd utbildningsnivå				-15.9				-23.2				-8.9								-				-				-								14.0				5.2				21.5								-71.5				-77.2				-67.0











3b_Utbildningsnivå



				Tabell 3b - Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				2,569				1,397				1,172								-				-				-								773				535				238								1,796				862				934



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,448				678				770								-				-				-								457				218				239								991				460				531



				Okänd utbildningsnivå				1,373				889				484								-				-				-								376				296				80								997				593				404











3bb_Utbildningsnivå



				Tabell 3bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				70.9				61.4				80.7								-				-				-								-				-				-								70.9				61.4				80.7



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				34.5				-3.2				102.7								-				-				-								-				-				-								34.5				-3.2				102.7



				Okänd utbildningsnivå				35.3				79.7				-0.7								-				-				-								-				-				-								35.3				79.7				-0.7











3c_Utbildningsnivå



				Tabell 3c - Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				208				131				77								15				12				3								6				5				1								187				114				73



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,122				619				503								156				99				57								27				15				12								939				505				434



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				537				311				226								86				51				35								33				18				15								418				242				176



				Okänd utbildningsnivå				565				316				249								237				135				102								148				77				71								180				104				76











3cc_Utbildningsnivå



				Tabell 3cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				41.2				33.8				52.9								-31.8				-29.4				-40.0								-				-				-								8.1				16.3				-2.7



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				3.6				9.6				-5.0								43.1				22.2				103.6								-				-				-								27.2				30.2				24.0



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				29.3				28.8				29.9								38.7				34.2				45.8								-				-				-								41.7				33.7				54.4



				Okänd utbildningsnivå				-40.3				-44.5				-33.6								-60.8				-63.7				-56.2								-				-				-								91.5				76.3				117.1











3d_Utbildningsnivå



				Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				2,384				1892				492								563				384				179								219				150				69								1,602				1358				244



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				11,331				8100				3231								3,207				2044				1163								542				358				184								7,582				5698				1884



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				7,749				4597				3152								3,727				2398				1329								963				430				533								3,059				1769				1290



				Okänd utbildningsnivå				2,608				1745				863								999				703				296								636				370				266								973				672				301











3dd_Utbildningsnivå



				Tabell 3dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				0.0				-0.3				1.0								44.1				39.2				56.3								103.6				95.5				110.7								-10.6				-8.7				-19.5



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				6.5				2.8				17.1								49.6				48.4				51.5								7.4				10.3				1.5								-3.3				-5.9				5.4



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				49.0				46.1				53.5								84.4				79.3				94.2								30.9				39.3				17.2								14.7				13.1				17.1



				Okänd utbildningsnivå				59.3				60.7				56.5								163.2				151.0				197.7								25.2				30.3				18.8								-6.4				-4.8				-9.6











4a_Sektor



				Tabell 4a - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Offentlig förvaltning och service				1,139				537				602								-				-				-								647				284				363								492				253				239



				Offentligt ägda företag och organisationer				175				99				76								-				-				-								68				44				24								107				55				52



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				3,819				2,596				1,223								-				-				-								2,588				1786				802								1,231				810				421



																																								Norge				Sverige



																																								Totalt				Totalt



																																				Alla sektorer				3,303				1830



																																				Offentlig förvaltning och service				647				492



																																				Offentligt ägda företag och organisationer				68				107



																																				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				2,588				1231











4aa_Sektor



				Tabell 4aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Offentlig förvaltning och service				3.0				-1.5				14.1								-				-				-								11.4				22.4				4.0								50.9				36.8				69.5



				Offentligt ägda företag och organisationer				25.6				28.8				22.9								-				-				-								-6.8				-4.3				-11.1								17.6				-1.8				48.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				6.7				-2.9				22.6								-				-				-								-4.7				-9.4				7.8								24.0				21.8				28.4











4b_Sektor



				Tabell 4b - Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				Offentlig förvaltning och service				1,133				259				874								-				-				-								369				96				273								764				163				601



				Offentligt ägda företag och organisationer				104				62				42								-				-				-								19				13				6								85				49				36



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				4,153				2,643				1,510								-				-				-								1,218				940				278								2,935				1,703				1232











4bb_Sektor



				Tabell 4bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Offentlig förvaltning och service				43.3				31.5				46.9								-				-				-								-				-				-								43.3				31.5				46.9



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Näringslivet inkl. off. bolag och organisationer				51.6				44.2				63.2								-				-				-								-				-				-								51.6				44.2				63.2











4c_Sektor



				Tabell 4c - Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Offentlig förvaltning och service				482				183				299								91				46				45								74				23				51								317				114				203



				Offentligt ägda företag och organisationer				103				64				39								39				32				7								7				4				3								57				28				29



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				1,847				1,130				717								364				219				145								133				88				45								1,350				823				527



																								till



																								Danmark				Finland				Sverige



																								Totalt				Totalt				Totalt



																								494				214				1724



																								91				74				317



																								39				7				57



																								364				133				1350











4cc_Sektor



				Tabell 4cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Offentlig förvaltning och service				-34.7				-17.9				-4.6								-57.9				-50.0				-63.7								-				-				-								32.6				10.7				49.3



				Offentligt ägda företag och organisationer				-10.3				-38.1				-28.0								-56.7				-52.9				-68.2								-				-				-								0.0				-3.4				3.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				14.6				10.6				21.3								-26.0				-37.1				0.7								-				-				-								34.5				38.6				28.5











4d_Sektor



				Tabell 4d - Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Offentlig förvaltning och service				3,467				1,842				1,625								1,368				648				720								1,629				987				642								470				207				263



				Offentligt ägda företag och organisationer				1,390				753				637								761				500				261								568				211				357								61				42				19



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				19,215				13,739				5,476								6,367				4381				1986								163				110				53								12,685				9248				3437











4dd_Sektor



				Tabell 4dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Offentlig förvaltning och service				-2.3				2.9				-6.1								79.3				78.0				80.5								100.7				145.3				81.2								-74.8				-64.7				-68.4



								-15.7				-12.6				-21.1								3.8				14.9				-12.4								..				..				..								-66.8				-77.3				-66.7



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				29.2				21.5				52.5								102.8				93.1				128.0								36.2				35.3				37.6								8.6				2.3				30.3











5a_Näringsgren



				Tabell 5a - Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				64				38				26								-				-				-								45				24				21								19				14				5



				B   Fiske				19				18				1								-				-				-								19				18				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				235				230				5								-				-				-								234				229				5								1				1				0



				D   Tillverkning				384				284				100								-				-				-								208				149				59								176				135				41



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				4				4								-				-				-								4				1				3								4				3				1



				F   Byggverksamhet				553				536				17								-				-				-								519				506				13								34				30				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				474				239				235								-				-				-								282				118				164								192				121				71



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				377				138				239								-				-				-								324				116				208								53				22				31



				I   Transport, magasinering och kommunikation				402				303				99								-				-				-								163				122				41								239				181				58



				J   Finansiell verksamhet				59				41				18								-				-				-								26				14				12								33				27				6



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				858				600				258								-				-				-								531				390				141								327				210				117



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				432				178				254								-				-				-								382				156				226								50				22				28



				M   Utbildning				222				112				110								-				-				-								58				34				24								164				78				86



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				667				302				365								-				-				-								337				146				191								330				156				174



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				318				165				153								-				-				-								119				54				65								199				111				88



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				2				2				0								-				-				-								0				0				0								2				2				0



				Okänd näringsgren				59				42				17								-				-				-								52				37				15								7				5				2











5aa_Näringsgren



				Tabell 5aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				33.3				35.7				30.0								-				-				-								18.4				14.3				23.5								90.0				100.0				66.7



				B   Fiske				0.0				0.0				0.0								-				-				-								..				0.0				0.0								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				-39.3				-39.0				-50.0								-				-				-								-39.4				-39.1				-50.0								0.0				0.0				..



				D   Tillverkning				-13.1				-19.8				13.6								-				-				-								-26.5				-37.1				28.3								10.7				15.4				-2.4



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				166.7				300.0				100.0								-				-				-								300.0				..				200.0								100.0				200.0				0.0



				F   Byggverksamhet				13.1				11.2				142.9								-				-				-								12.1				10.5				160.0								30.8				25.0				100.0



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				3.0				-8.8				18.7								-				-				-								-4.4				-23.9				17.1								16.4				13.1				22.4



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				8.0				23.2				0.8								-				-				-								2.2				14.9				-3.7								65.6				100.0				47.6



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.7				21.2				-10.0								-				-				-								21.6				41.9				-14.6								5.8				10.4				-6.5



				J   Finansiell verksamhet				7.3				2.5				20.0								-				-				-								23.8				7.7				50.0								-2.9				0.0				-14.3



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				20.2				15.2				33.7								-				-				-								7.1				1.0				28.2								50.0				55.6				41.0



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-0.2				-3.3				2.0								-				-				-								-5.7				-6.6				-5.0								78.6				29.4				154.5



				M   Utbildning				43.2				25.8				66.7								-				-				-								41.5				54.5				26.3								43.9				16.4				83.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				41.9				46.6				38.3								-				-				-								38.1				71.8				20.1								46.0				28.9				65.7



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				35.9				23.1				53.0								-				-				-								30.8				22.7				38.3								39.2				23.3				66.0



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								..				..				..								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..								100.0				100.0				..



				Okänd näringsgren				-63.1				-56.3				-73.4								-				-				-								-61.5				-53.8				-72.7								-72.0				-68.8				-77.8











5b_Näringsgren



				Tabell 5b - Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								finska																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				103				91				12								-				-				-								21				18				3								82				73				9



				B   Fiske				8				7				1								-				-				-								8				7				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				45				44				1								-				-				-								24				23				1								21				21				0



				D   Tillverkning				517				416				101								-				-				-								239				202				37								278				214				64



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				7				1								-				-				-								5				5				0								3				2				1



				F   Byggverksamhet				514				495				19								-				-				-								347				339				8								167				156				11



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				227				124				103								-				-				-								66				48				18								161				76				85



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				228				65				163								-				-				-								108				38				70								120				27				93



				I   Transport, magasinering och kommunikation				1,509				888				621								-				-				-								43				31				12								1,466				857				609



				J   Finansiell verksamhet				39				25				14								-				-				-								7				6				1								32				19				13



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				556				344				212								-				-				-								223				161				62								333				183				150



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				269				82				187								-				-				-								204				56				148								65				26				39



				M   Utbildning				195				69				126								-				-				-								35				18				17								160				51				109



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				899				136				763								-				-				-								166				30				136								733				106				627



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				204				125				79								-				-				-								50				26				24								154				99				55



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Okänd näringsgren				69				46				23								-				-				-								60				41				19								9				5				4
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				Tabell 5bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-11.8				-6.4				-40.0								-				-				-								-				-				-								-11.8				-6.4				-40.0



				B   Fiske				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				50.0				50.0				..								-				-				-								-				-				-								50.0				50.0				..



				D   Tillverkning				1.1				-4.5				25.5								-				-				-								-				-				-								1.1				-4.5				25.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				-40.0				-60.0				..								-				-				-								-				-				-								-40.0				-60.0				..



				F   Byggverksamhet				18.4				18.2				22.2								-				-				-								-				-				-								18.4				18.2				22.2



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				67.7				18.8				165.6								-				-				-								-				-				-								67.7				18.8				165.6



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				69.0				22.7				89.8								-				-				-								-				-				-								69.0				22.7				89.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				108.8				95.7				130.7								-				-				-								-				-				-								108.8				95.7				130.7



				J   Finansiell verksamhet				3.2				26.7				-18.8								-				-				-								-				-				-								3.2				26.7				-18.8



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				31.1				45.2				17.2								-				-				-								-				-				-								31.1				45.2				17.2



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				38.3				13.0				62.5								-				-				-								-				-				-								38.3				13.0				62.5



				M   Utbildning				39.1				10.9				58.0								-				-				-								-				-				-								39.1				10.9				58.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				26.6				23.3				27.2								-				-				-								-				-				-								26.6				23.3				27.2



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				67.4				70.7				61.8								-				-				-								-				-				-								67.4				70.7				61.8



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-10.0				-37.5				100.0								-				-				-								-				-				-								-10.0				-37.5				100.0
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				Tabell 5c - Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				24				14				10								4				1				3								0				0				0								20				13				7



				B   Fiske				1				1				0								1				1				0								0				0				0								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				5				4				1								2				2				0								0				0				0								3				2				1



				D   Tillverkning				194				151				43								24				19				5								20				15				5								150				117				33



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				7				5				2								0				0				0								0				0				0								7				5				2



				F   Byggverksamhet				66				61				5								20				19				1								13				13				0								33				29				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				601				309				292								35				20				15								14				10				4								552				279				273



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				166				88				78								46				22				24								10				4				6								110				62				48



				I   Transport, magasinering och kommunikation				345				256				89								157				104				53								16				13				3								172				139				33



				J   Finansiell verksamhet				33				19				14								9				6				3								7				3				4								17				10				7



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				312				192				120								85				47				38								32				17				15								195				128				67



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				78				40				38								15				14				1								11				4				7								52				22				30



				M   Utbildning				137				63				74								23				12				11								22				14				8								92				37				55



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				302				78				224								46				13				33								39				3				36								217				62				155



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				152				90				62								27				17				10								24				15				9								101				58				43



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								0				0				0								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				6				4				2								0				0				0								6				4				2								0				0				0



				Okänd näringsgren				3				2				1								0				0				0								0				0				0								3				2				1
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				Tabell 5cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-4.0				-33.3				150.0								-69.2				-88.9				-25.0								-				-				-								66.7				8.3				..



				B   Fiske				-80.0				-80.0				..								-80.0				-80.0				..								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				400.0				300.0				..								100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..



				D   Tillverkning				0.0				2.3				-7.3								-51.0				-40.6				-70.6								-				-				-								20.0				15.8				37.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				75.0				25.0				..								..				..				..								-				-				-								75.0				25.0				..



				F   Byggverksamhet				-11.7				-14.3				25.0								-28.6				-29.6				0.0								-				-				-								3.1				0.0				33.3



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				30.7				28.3				33.3								-58.3				-63.6				-48.3								-				-				-								51.2				56.7				46.0



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				-6.6				0.0				-13.3								-6.1				-18.5				9.1								-				-				-								-6.8				8.8				-21.3



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.9				3.0				48.3								-23.8				-38.8				47.2								-				-				-								95.5				110.6				50.0



				J   Finansiell verksamhet				-21.2				-23.8				-16.7								-10.0				0.0				-25.0								-				-				-								-26.1				-33.3				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4.5				4.2				5.0								-17.5				-33.8				18.8								-				-				-								18.2				32.0				-1.5



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-2.9				-23.4				40.9								-53.1				-44.0				-85.7								-				-				-								40.5				0.0				100.0



				M   Utbildning				3.6				-7.5				13.8								-64.6				-63.6				-65.6								-				-				-								100.0				85.0				111.5



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				-10.8				-17.6				-7.8								-58.2				-48.0				-61.2								-				-				-								17.3				-6.1				30.3



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				-5.2				1.4				-13.1								-35.7				-19.0				-52.4								-				-				-								8.6				9.4				7.5



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-62.5				-71.4				0.0								-100.0				-100.0				..								-				-				-								-57.1				-66.7				0.0
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				Tabell 5d - Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				190				143				47								26				19				7								22				11				11								142				113				29



				B   Fiske				48				33				15								1				1				0								0				0				0								47				32				15



				C   Utvinning av mineral				246				229				17								7				7				0								8				7				1								231				215				16



				D   Tillverkning				3,018				2,373				645								744				588				156								462				350				112								1,812				1435				377



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				47				38				9								28				24				4								8				5				3								11				9				2



				F   Byggverksamhet				3,632				3,564				68								326				316				10								142				119				23								3,164				3129				35



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				2,708				1,632				1,076								1,367				853				514								258				130				128								1,083				649				434



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				1,801				886				915								461				292				169								133				47				86								1,207				547				660



				I   Transport, magasinering och kommunikation				2,935				2,161				774								1,702				1,180				522								217				141				76								1,016				840				176



				J   Finansiell verksamhet				416				253				163								316				199				117								45				20				25								55				34				21



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4,036				2,738				1,298								1,751				1,175				576								248				143				105								2,037				1420				617



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				860				471				389								254				178				76								108				57				51								498				236				262



				M   Utbildning				690				395				295								334				201				133								173				86				87								183				108				75



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				2,282				742				1,540								776				264				512								260				55				205								1,246				423				823



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				863				491				372								392				226				166								124				59				65								347				206				141



				P   Hushållens verksamhet				9				7				2								5				3				2								0				0				0								4				4				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				151				76				75								4				2				2								147				74				73								0				0				0



				Okänd näringsgren				140				102				38								2				1				1								5				4				1								133				97				36
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				Tabell 5dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				42.9				34.9				74.1								..				..				..								633.3				266.7				.								9.2				9.7				7.4



				B   Fiske				84.6				65.0				150.0								..				..				..								133.3				..				.								80.8				60.0				150.0



				C   Utvinning av mineral				7.4				7.5				6.3								250.0				250.0				..								86.7				133.3				-66.7								4.5				3.4				23.1



				D   Tillverkning				10.3				13.1				1.1								89.8				89.1				92.6								56.0				89.2				53.4								-13.1				-10.4				-22.1



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				135.0				123.5				200.0								250.0				242.9				300.0								17.3				150.0				200.0								22.2				12.5				100.0



				F   Byggverksamhet				-11.5				-12.5				94.3								20.7				18.8				150.0								66.3				15.5				64.3								-14.9				-15.5				105.9



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				43.2				37.8				52.2								105.9				96.1				124.5								69.9				66.7				70.7								0.8				-3.3				7.7



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				29.0				26.4				31.7								87.4				74.9				113.9								73.3				67.9				109.8								11.7				8.1				14.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				20.2				22.4				14.5								31.2				39.5				15.7								74.5				56.7				68.9								0.7				1.3				-2.2



				J   Finansiell verksamhet				94.4				90.2				101.2								121.0				103.1				160.0								47.4				100.0				108.3								12.2				36.0				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				68.2				65.5				74.2								194.3				179.8				229.1								68.8				40.2				84.2								23.8				25.4				20.3



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-3.0				6.8				-12.8								93.9				100.0				81.0								33.0				46.2				4.1								-25.4				-24.6				-26.2



				M   Utbildning				50.7				52.5				48.2								96.5				87.9				111.1								54.3				59.3				40.3								6.4				10.2				1.4



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				45.4				50.5				43.1								70.9				68.2				72.4								68.2				83.3				78.3								28.5				38.2				23.9



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				39.0				39.9				37.8								65.4				56.9				78.5								-8.6				40.5				25.0								19.7				24.8				12.8



				P   Hushållens verksamhet				..				600.0				0.0								..				..				..								-85.7				..				..								33.3				300.0				-100.0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				-24.8				-2.6								300.0				100.0				..								-5.2				-26.0				-5.2								..				..				..



				Okänd näringsgren				-47.0				-39.3				-60.4								-92.3				-94.4				-87.5								-96.2				-85.7				-96.2								-27.7				-20.5				-41.9
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						Danmark			494			3,303


						Finland			214			1,606


						Sverige			1,724			13,216


						Summa			2,432			18,125








In Ut


			0			0


			0			0


			0			0





Utpendling


Inpendling





kön


			Norge						In																		Ut


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			Män			2,114			1,049			9497			12,660									Män			297			115			965			1,377


			Kvinnor			1,189			557			3719			5,465									Kvinnor			197			99			759			1,055


			summa			3,303			1,606			13,216			18,125									Summa			494			214			1724			2,432


			Män			64.0			65.3			71.9			69.8												60.1			53.7			56.0			56.6


			Kvinnor			36.0			34.7			28.1			30.2												39.9			46.3			44.0			43.4








kön


			





Män


Kvinnor





ålder


			





Män


Kvinnor





födelseland


			Norge						In																		Ut


			Ålder			Utpendlingsland																		Ålder			Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			15-19			73			45			397			515									15-19			12			5			252			269


			20-24			900			249			2,932			4,081									20-24			110			41			348			499


			25-54			1,953			1,138			8,330			11,421									25-54			347			152			939			1,438


			55-64			290			165			1,371			1,826									55-64			19			10			151			180


			65-			87			9			186			282									65-			6			6			34			46


						3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1,724			2,432


			Alla åldrar			3303			1606			13216			18,125									Alla åldrar			494			214			1724			2432


						29.5			18.3			25.2			25.4												24.7			21.5			34.8			31.6


						2.2			2.8			3.0			2.8												2.4			2.3			14.6			11.1


						27.2			15.5			22.2			22.5												22.3			19.2			20.2			20.5


						59.1			70.9			63.0			63.0												70.2			71.0			54.5			59.1


						8.8			10.3			10.4			10.1												3.8			4.7			8.8			7.4


						2.6			0.6			1.4			1.6												1.2			2.8			2.0			1.9


						100			100			100			100												100			100			100			100








födelseland


			





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





utbnivå


			





15-19


20-24


25-54


55-64


65-





sektor


			Norge						In																		Ut


						Födelse-			Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


						region			Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Danmark			1,806			3			106												Danmark			185			0			8


						Finland			4			1,055			264												Finland			0			165			20


						Norge			1,247			39			2,402												Norge			262			33			973


						Sverige			28			29			9,705												Sverige			9			7			581


						Övriga Världen			218			26			739												Övriga Världen			38			9			142


						Danmark			54.7			0.3			0.8															37.4			0.0			0.5


						Finland			0.1			91.6			2.0															0.0			77.1			1.2


						Norge			37.8			3.4			18.2															53.0			15.4			56.4


						Sverige			0.8			2.5			73.4															1.8			3.3			33.7


						Övriga Världen			6.6			2.3			5.6															7.7			4.2			8.2


									100			100			100															100.0			100.0			100.0


						Island			11			0			18												Island			0			0			1


						Övriga EU25			61			15			189												Övriga EU25			13			3			29


						Övriga Europa			10			2			112												Övriga Europa			1			1			57


						Övriga Världen			136			9			420												Övriga Världen			24			5			55


						Alla födelseregioner			3,303			1,152			13,216												Alla födelseregioner			494			214			1,724








sektor


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





bransch


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Norge						In																		Ut


			Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)


			Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)


			Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)


			Okänd utbildningsnivå


			Alla utbildningsnivåer


									Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Förgymnasial			425			0			1,602			2,027									Förgymnasial			15			6			187			208


						Gymnasial			1,046			773			7,582			9,401									Gymnasial			156			27			939			1,122


						Eftergymnasial			730			457			3,059			4,246									Eftergymnasial			86			33			418			537


						Okänd			1,102			376			973			2,451									Okänd			237			148			180			565


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2,432


									3303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Förgymnasial			12.9			0.0			12.1			11.2												3.0			2.8			10.8			8.6


						Gymnasial			31.7			48.1			57.4			51.9												31.6			12.6			54.5			46.1


						Eftergymnasial			22.1			28.5			23.1			23.4												17.4			15.4			24.2			22.1


						Okänd			33.4			23.4			7.4			13.5												48.0			69.2			10.4			23.2


									100			100			100			100.0												100.0			100.0			100.0			100.0








			





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Norge						In																		Ut


						Utpendlingsland															Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige									Danmark			Finland			Sverige


			Offentlig förvaltning o service			647			369			470			1,486			Offentlig förvaltning o service			91			74			317			482


			Offentligt ägda företag o organisationer			68			19			61			148			Offentligt ägda företag o organisationer			39			7			57			103


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			2,588			1,218			12,692			16,498			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			364			133			1,350			1,847


						3,303			1,606			13,223			18,132						494			214			1,724


			Alla sektorer			3303			1606			13216			18125						494			214			1724			2432


			Offentlig förvaltning o service			19.6			23.0			3.6			8.2			Offentlig förvaltning o service			18.4			34.6			18.4			19.8


			Offentligt ägda företag o organisationer			2.1			1.2			0.5			0.8			Offentligt ägda företag o organisationer			7.9			3.3			3.3			4.2


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			78.4			75.8			96.0			91.0			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			73.7			62.1			78.3			75.9


						100			100			100.0529661017			100.0386206897						100			100			100			100








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			Norge						In																		UT


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Okänd näringsgren			52			60			133												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												B   Fiske			1			0			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			50			347												D   Tillverkning			24			20			150


						N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1246												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						M   Utbildning			58			35			183												F   Byggverksamhet			20			13			33


						L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498												G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2037												H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1016												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1207												K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195


						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			66			1083												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						F   Byggverksamhet			519			347			3164												M   Utbildning			23			22			92


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217


						D   Tillverkning			208			239			1812												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						B   Fiske			19			8			47												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												Okänd näringsgren			0			0			3


									3303			1606			13216															494			214			1724


									3303			1606			13216


						Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			557			210			1,153			1,920									Övriga branscher			58			48			203			309


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1,246			1,749									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217			302


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498			1,084									M   Utbildning			23			22			92			137


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2,037			2,791									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195			312


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1,016			1,222									I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172			345


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1,207			1,639									H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110			166


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			282			66			1,083			1,431									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552			601


						F   Byggverksamhet			519			347			3,164			4,030									F   Byggverksamhet			20			13			33			66


						D   Tillverkning			208			239			1,812			2,259									D   Tillverkning			24			20			150			194


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						Okänd näringsgren			52			60			133												Okänd näringsgren			0			0			3


						M   Utbildning			58			35			183												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						B   Fiske			19			8			47												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												B   Fiske			1			0			0


						O   Andra samhälleliga, personliga tjänster			119			50			347												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			16.9			13.1			8.7			10.6									Övriga branscher			11.7			22.4			11.8			12.7


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			10.2			10.3			9.4			9.6									N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			9.3			18.2			12.6			12.4


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			11.6			12.7			3.8			6.0									L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			4.7			10.3			5.3			5.6


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			16.1			13.9			15.4			15.4									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			17.2			15.0			11.3			12.8


						I   Transport, magasinering och kommunikation			4.9			2.7			7.7			6.7									I   Transport, magasinering och kommunikation			31.8			7.5			10.0			14.2


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.8			6.7			9.1			9.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.3			4.7			6.4			6.8


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			8.5			4.1			8.2			7.9									G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			7.1			6.5			32.0			24.7


						F   Byggverksamhet			15.7			21.6			23.9			22.2									F   Byggverksamhet			4.0			6.1			1.9			2.7


						D   Tillverkning			6.3			14.9			13.7			12.5									D   Tillverkning			4.9			9.3			8.7			8.0


						Summa			100			100			100			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Danmark


Finland


Sverige





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Danmark


Finland


Sverige





till



DanmarkFinlandSverige



TotaltTotaltTotalt



494



2141724



91



74317



39



757



364



1331350






MBD0007ADC9.xls


1a_Ålder



				Tabell 1a - Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				15-19				96				35				61								-				-				-								73				24				49								23				11				12



				20-24				1,204				446				758								-				-				-								900				318				582								304				128				176



				25-54				3,123				2,215				908								-				-				-								1,953				1,474				479								1,170				741				429



				55-64				565				418				147								-				-				-								290				228				62								275				190				85



				65-				145				118				27								-				-				-								87				70				17								58				48				10











1aa_Ålder



				Tabell 1aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				15-19				12.9				29.6				5.2								-				-				-								-5.2				-4.0				-5.8								187.5				100.0				450.0



				20-24				3.4				-4.3				8.6								-				-				-								-4.5				-15.2				2.6								36.9				34.4				40.7



				25-54				3.1				-2.7				20.4								-				-				-								-6.6				-10.2				6.7								24.5				40.7				16.7



				55-64				32.9				28.2				48.5								-				-				-								34.3				31.8				44.2								31.6				51.8				24.2



				65-				93.3				96.7				80.0								-				-				-								97.7				100.0				88.9								87.1				66.7				92.0











1b_Ålder



				Tabell 1b - Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				15-19				225				88				137								-				-				-								45				18				27								180				70				110



				20-24				947				369				578								-				-				-								249				127				122								698				242				456



				25-54				3,586				2,090				1,496								-				-				-								1,138				774				364								2,448				1,316				1,132



				55-64				557				369				188								-				-				-								165				122				43								392				247				145



				65-				75				48				27								-				-				-								9				8				1								66				40				26











1bb_Ålder



				Tabell 1bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				49.9				57.6				43.0								-				-				-								-				-				-								49.9				57.6				43.0



				15-19				65.1				69.2				59.1								-				-				-								-				-				-								65.1				69.2				59.1



				20-24				60.5				65.2				52.2								-				-				-								-				-				-								60.5				65.2				52.2



				25-54				45.0				53.4				38.5								-				-				-								-				-				-								45.0				53.4				38.5



				55-64				51.9				57.6				48.8								-				-				-								-				-				-								51.9				57.6				48.8



				65-				88.6				73.3				100.0								-				-				-								-				-				-								88.6				73.3				100.0











1c_Ålder



				Tabell 1c - Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				15-19				269				127				142								12				2				10								5				2				3								252				123				129



				20-24				499				215				284								110				45				65								41				17				24								348				153				195



				25-54				1,438				871				567								347				231				116								152				86				66								939				554				385



				55-64				180				127				53								19				13				6								10				6				4								151				108				43



				65-				46				37				9								6				6				0								6				4				2								34				27				7











1cc_Ålder



				Tabell 1cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				15-19				26.3				56.3				7.8								-29.4				-50.0				-23.1								-				-				-								31.3				61.8				11.2



				20-24				24.5				26.9				22.6								-3.5				2.3				-7.1								-				-				-								37.0				36.6				37.3



				25-54				-2.6				-7.6				6.6								-42.0				-43.1				-39.6								-				-				-								30.1				24.8				38.5



				55-64				0.0				-3.2				8.9								-69.8				-72.9				-60.0								-				-				-								41.1				40.3				43.3



				65-				29.0				43.5				-12.5								0.0				0.0				..								-				-				-								36.0				58.8				-12.5











1d_Ålder



				Tabell 1d - Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				15-19				629				282				347								107				45				62								125				44				81								397				193				204



				20-24				4,648				2,325				2,323								1,014				521				493								702				277				425								2,932				1,527				1,405



				25-54				16,334				11,884				4,450								6,698				4,511				2,187								1306				831				475								8,330				6,542				1,788



				55-64				2,168				1,638				530								630				418				212								167				121				46								1,371				1,099				272



				65-				293				205				88								47				34				13								60				35				25								186				136				50











1dd_ålder



				Tabell 1dd - Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				49.9				45.8								-0.9				-3.2				5.5



				15-19				-24.1				-29.5				-19.1								72.6				50.0				93.8								-3.1				0.0				-8.3								-37.8				-40.1				-35.4



				20-24				15.8				7.3				25.7								121.4				100.4				149.0								58.1				56.3				61.0								-5.8				-12.0				2.0



				25-54				25.8				20.9				41.1								81.8				83.4				78.4								45.1				56.8				39.2								-0.8				-3.5				10.1



				55-64				39.9				33.0				66.7								55.9				40.7				98.1								70.4				35.3				89.1								30.8				26.2				53.7



				65-				53.4				42.4				87.2								74.1				54.5				160.0								114.3				108.3				118.8								36.8				28.3				66.7











2a_Födelseregion



				Tabell 2a - Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Danmark				2,741				2,080				661								-				-				-								1,806				1419				387								935				661				274



				Finland				15				6				9								-				-				-								4				1				3								11				5				6



				Norge				1,272				548				724								-				-				-								1,247				529				718								25				19				6



				Sverige				689				316				373								-				-				-								28				14				14								661				302				359



				Island				16				12				4								-				-				-								11				9				2								5				3				2



				Övriga EU25				136				93				43								-				-				-								61				46				15								75				47				28



				Övriga Europa				33				18				15								-				-				-								10				4				6								23				14				9



				Övriga Världen				231				159				72								-				-				-								136				92				44								95				67				28











2aa_Födelseregion



				Tabell 2aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Danmark				1.2				-0.3				6.1								-				-				-								-10.7				-10.4				-11.8								36.3				31.7				48.9



				Finland				25.0				0.0				50.0								-				-				-								300.0				..				200.0								0.0				-16.7				20.0



				Norge				12.3				6.2				17.3								-				-				-								12.4				6.4				17.3								4.2				0.0				20.0



				Sverige				16.0				-0.3				34.7								-				-				-								-12.5				-22.2				0.0								17.6				1.0				36.5



				Island				23.1				20.0				33.3								-				-				-								22.2				12.5				100.0								25.0				50.0				0.0



				Övriga EU25				38.8				22.4				95.5								-				-				-								15.1				2.2				87.5								66.7				51.6				100.0



				Övriga Europa				33.3				6.3				87.5								-				-				-								-10.0				-57.1				100.0								64.3				55.6				80.0



				Övriga Världen				18.4				25.0				5.9								-				-				-								3.8				3.3				4.8								48.4				76.3				7.7











2b_Födelseregion



				Tabell 2b - Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				4,936				2,676				2,260								-				-				-								1,152				761				391								3,784				1,915				1,869



				Danmark				7				6				1								-				-				-								3				2				1								4				4				0



				Finland				4,328				2,314				2,014								-				-				-								1,055				700				355								3,273				1,614				1659



				Norge				45				27				18								-				-				-								39				23				16								6				4				2



				Sverige				436				256				180								-				-				-								29				20				9								407				236				171



				Island				1				1				0								-				-				-								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				55				39				16								-				-				-								15				11				4								40				28				12



				Övriga Europa				5				3				2								-				-				-								2				2				0								3				1				2



				Övriga Världen				59				30				29								-				-				-								9				3				6								50				27				23











2bb_Födelseregion



				Tabell 2bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Danmark				33.3				100.0				-100.0								-				-				-								-				-				-								33.3				100.0				-100.0



				Finland				48.3				43.7				53.0								-				-				-								-				-				-								48.3				43.7				53.0



				Norge				20.0				0.0				100.0								-				-				-								-				-				-								20.0				0.0				100.0



				Sverige				52.4				34.9				85.9								-				-				-								-				-				-								52.4				34.9				85.9



				Island				0.0				0.0				..								-				-				-								-				-				-								0.0				0.0				..



				Övriga EU25				344.4				211.1				..								-				-				-								-				-				-								344.4				211.1				..



				Övriga Europa				-70.0				-85.7				-33.3								-				-				-								-				-				-								-70.0				-85.7				-33.3



				Övriga Världen				117.4				50.0				360.0								-				-				-								-				-				-								117.4				50.0				360.0











2c_Födelseregion



				Tabell 2c - Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Danmark				193				115				78								185				112				73								0				0				0								8				3				5



				Finland				185				93				92								0				0				0								165				80				85								20				13				7



				Norge				1,268				738				530								262				152				110								33				23				10								973				563				410



				Sverige				597				302				295								9				2				7								7				5				2								581				295				286



				Island				1				1				0								0				0				0								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				45				35				10								13				13				0								3				2				1								29				20				9



				Övriga Europa				59				32				27								1				0				1								1				1				0								57				31				26



				Övriga Världen				84				61				23								24				18				6								5				4				1								55				39				16











2cc_Födelseregion



				Tabell 2cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Danmark				-48.5				-50.9				-44.7								-49.5				-50.9				-47.1								-				-				-								-11.1				-50.0				66.7



				Finland				-4.8				8.3				-22.2								-100.0				-100.0				..								-				-				-								0.0				18.2				-22.2



				Norge				21.7				18.8				25.9								-19.1				-26.9				-5.2								-				-				-								40.8				42.9				38.0



				Sverige				11.3				5.3				18.1								-76.9				-92.3				-46.2								-				-				-								18.3				15.2				21.7



				Island				-75.0				-66.7				-100.0								-100.0				-100.0				-100.0								-				-				-								..				..				..



				Övriga EU25				-14.3				-10.8				-25.0								-55.2				-38.1				-100.0								-				-				-								45.0				25.0				125.0



				Övriga Europa				107.1				82.4				145.5								..				..				..								-				-				-								103.6				82.4				136.4



				Övriga Världen				3.9				21.3				-24.1								-31.4				-14.3				-57.1								-				-				-								34.1				50.0				6.7











2d_Födelseregion



				Tabell 2d - Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				24,072				16,334				7,738								8496				5529				2967								2360				1308				1052								13,216				9,497				3,719



				Danmark				4,085				2,791				1,294								3977				2706				1271								2				1				1								106				84				22



				Finland				2,141				1,223				918								55				29				26								1822				973				849								264				221				43



				Norge				2,505				1,612				893								100				60				40								3				3				0								2,402				1549				853



				Sverige				13,329				9,315				4,014								3182				1939				1243								442				275				167								9,705				7101				2604



				Island				43				33				10								25				18				7								0				0				0								18				15				3



				Övriga EU25				453				322				131								240				175				65								24				17				7								189				130				59



				Övriga Europa				409				286				123								287				188				99								10				5				5								112				93				19



				Övriga Världen				1,107				752				355								630				414				216								57				34				23								420				304				116











2dd_Födelseregion



				Tabell 2dd -  Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Danmark				109.9				103.6				125.0								115.3				109.3				129.4								0.0				-50.0				..								9.3				10.5				4.8



				Finland				33.4				26.6				43.7								22.2				0.0				62.5								41.2				39.0				43.9								-2.2				-6.8				30.3



				Norge				12.3				10.6				15.4								75.4				57.9				110.5								-70.0				-57.1				-100.0								11.0				9.7				13.4



				Sverige				5.2				1.7				14.4								37.6				34.7				42.5								75.4				74.1				77.7								-3.9				-6.1				2.4



				Island				19.4				26.9				0.0								108.3				157.1				40.0								-100.0				-100.0				..								-21.7				-16.7				-40.0



				Övriga EU25				43.2				35.1				67.9								66.7				59.1				91.2								100.0				88.9				133.3								18.0				9.2				43.9



				Övriga Europa				167.3				125.2				373.1								441.5				382.1				607.1								0.0				-28.6				66.7								24.4				14.8				111.1



				Övriga Världen				79.8				74.2				92.9								279.5				269.6				300.0								159.1				161.5				155.6								-1.9				-1.0				-4.1











3a_Utbildningsnivå



				Tabell 3a - Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				646				518				128								-				-				-								425				366				59								221				152				69



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,713				1,162				551								-				-				-								1,046				790				256								667				372				295



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,524				989				535								-				-				-								730				490				240								794				499				295



				Okänd utbildningsnivå				1,250				563				687								-				-				-								1,102				468				634								148				95				53











3aa_Utbildningsnivå



				Tabell 3aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				46.8				41.1				58.8								-				-				-								5.5				11.9				-22.4								36.4				32.7				38.2



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				14.3				18.5				0.0								-				-				-								-24.5				-25.8				-20.0								119.4				247.1				69.9



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1.4				-9.5				36.0								-				-				-								18.9				18.9				18.8								87.3				118.5				72.7



				Okänd utbildningsnivå				-15.9				-23.2				-8.9								-				-				-								14.0				5.2				21.5								-71.5				-77.2				-67.0











3b_Utbildningsnivå



				Tabell 3b - Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				2,569				1,397				1,172								-				-				-								773				535				238								1,796				862				934



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,448				678				770								-				-				-								457				218				239								991				460				531



				Okänd utbildningsnivå				1,373				889				484								-				-				-								376				296				80								997				593				404











3bb_Utbildningsnivå



				Tabell 3bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				70.9				61.4				80.7								-				-				-								-				-				-								70.9				61.4				80.7



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				34.5				-3.2				102.7								-				-				-								-				-				-								34.5				-3.2				102.7



				Okänd utbildningsnivå				35.3				79.7				-0.7								-				-				-								-				-				-								35.3				79.7				-0.7











3c_Utbildningsnivå



				Tabell 3c - Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				208				131				77								15				12				3								6				5				1								187				114				73



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,122				619				503								156				99				57								27				15				12								939				505				434



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				537				311				226								86				51				35								33				18				15								418				242				176



				Okänd utbildningsnivå				565				316				249								237				135				102								148				77				71								180				104				76











3cc_Utbildningsnivå



				Tabell 3cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				41.2				33.8				52.9								-31.8				-29.4				-40.0								-				-				-								8.1				16.3				-2.7



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				3.6				9.6				-5.0								43.1				22.2				103.6								-				-				-								27.2				30.2				24.0



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				29.3				28.8				29.9								38.7				34.2				45.8								-				-				-								41.7				33.7				54.4



				Okänd utbildningsnivå				-40.3				-44.5				-33.6								-60.8				-63.7				-56.2								-				-				-								91.5				76.3				117.1











3d_Utbildningsnivå



				Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				2,384				1892				492								563				384				179								219				150				69								1,602				1358				244



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				11,331				8100				3231								3,207				2044				1163								542				358				184								7,582				5698				1884



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				7,749				4597				3152								3,727				2398				1329								963				430				533								3,059				1769				1290



				Okänd utbildningsnivå				2,608				1745				863								999				703				296								636				370				266								973				672				301











3dd_Utbildningsnivå



				Tabell 3dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				0.0				-0.3				1.0								44.1				39.2				56.3								103.6				95.5				110.7								-10.6				-8.7				-19.5



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				6.5				2.8				17.1								49.6				48.4				51.5								7.4				10.3				1.5								-3.3				-5.9				5.4



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				49.0				46.1				53.5								84.4				79.3				94.2								30.9				39.3				17.2								14.7				13.1				17.1



				Okänd utbildningsnivå				59.3				60.7				56.5								163.2				151.0				197.7								25.2				30.3				18.8								-6.4				-4.8				-9.6











4a_Sektor



				Tabell 4a - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Offentlig förvaltning och service				1,139				537				602								-				-				-								647				284				363								492				253				239



				Offentligt ägda företag och organisationer				175				99				76								-				-				-								68				44				24								107				55				52



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				3,819				2,596				1,223								-				-				-								2,588				1786				802								1,231				810				421



																																								Norge				Sverige



																																								Totalt				Totalt



																																				Alla sektorer				3,303				1830



																																				Offentlig förvaltning och service				647				492



																																				Offentligt ägda företag och organisationer				68				107



																																				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				2,588				1231











4aa_Sektor



				Tabell 4aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Offentlig förvaltning och service				3.0				-1.5				14.1								-				-				-								11.4				22.4				4.0								50.9				36.8				69.5



				Offentligt ägda företag och organisationer				25.6				28.8				22.9								-				-				-								-6.8				-4.3				-11.1								17.6				-1.8				48.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				6.7				-2.9				22.6								-				-				-								-4.7				-9.4				7.8								24.0				21.8				28.4











4b_Sektor



				Tabell 4b - Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				Offentlig förvaltning och service				1,133				259				874								-				-				-								369				96				273								764				163				601



				Offentligt ägda företag och organisationer				104				62				42								-				-				-								19				13				6								85				49				36



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				4,153				2,643				1,510								-				-				-								1,218				940				278								2,935				1,703				1232











4bb_Sektor



				Tabell 4bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Offentlig förvaltning och service				43.3				31.5				46.9								-				-				-								-				-				-								43.3				31.5				46.9



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Näringslivet inkl. off. bolag och organisationer				51.6				44.2				63.2								-				-				-								-				-				-								51.6				44.2				63.2











4c_Sektor



				Tabell 4c - Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Offentlig förvaltning och service				482				183				299								91				46				45								74				23				51								317				114				203



				Offentligt ägda företag och organisationer				103				64				39								39				32				7								7				4				3								57				28				29



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				1,847				1,130				717								364				219				145								133				88				45								1,350				823				527



																								till



																								Danmark				Finland				Sverige



																								Totalt				Totalt				Totalt



																								494				214				1724



																								91				74				317



																								39				7				57



																								364				133				1350











4cc_Sektor



				Tabell 4cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Offentlig förvaltning och service				-34.7				-17.9				-4.6								-57.9				-50.0				-63.7								-				-				-								32.6				10.7				49.3



				Offentligt ägda företag och organisationer				-10.3				-38.1				-28.0								-56.7				-52.9				-68.2								-				-				-								0.0				-3.4				3.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				14.6				10.6				21.3								-26.0				-37.1				0.7								-				-				-								34.5				38.6				28.5











4d_Sektor



				Tabell 4d - Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Offentlig förvaltning och service				3,467				1,842				1,625								1,368				648				720								1,629				987				642								470				207				263



				Offentligt ägda företag och organisationer				1,390				753				637								761				500				261								568				211				357								61				42				19



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				19,215				13,739				5,476								6,367				4381				1986								163				110				53								12,685				9248				3437











4dd_Sektor



				Tabell 4dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Offentlig förvaltning och service				-2.3				2.9				-6.1								79.3				78.0				80.5								100.7				145.3				81.2								-74.8				-64.7				-68.4



								-15.7				-12.6				-21.1								3.8				14.9				-12.4								..				..				..								-66.8				-77.3				-66.7



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				29.2				21.5				52.5								102.8				93.1				128.0								36.2				35.3				37.6								8.6				2.3				30.3











5a_Näringsgren



				Tabell 5a - Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				64				38				26								-				-				-								45				24				21								19				14				5



				B   Fiske				19				18				1								-				-				-								19				18				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				235				230				5								-				-				-								234				229				5								1				1				0



				D   Tillverkning				384				284				100								-				-				-								208				149				59								176				135				41



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				4				4								-				-				-								4				1				3								4				3				1



				F   Byggverksamhet				553				536				17								-				-				-								519				506				13								34				30				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				474				239				235								-				-				-								282				118				164								192				121				71



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				377				138				239								-				-				-								324				116				208								53				22				31



				I   Transport, magasinering och kommunikation				402				303				99								-				-				-								163				122				41								239				181				58



				J   Finansiell verksamhet				59				41				18								-				-				-								26				14				12								33				27				6



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				858				600				258								-				-				-								531				390				141								327				210				117



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				432				178				254								-				-				-								382				156				226								50				22				28



				M   Utbildning				222				112				110								-				-				-								58				34				24								164				78				86



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				667				302				365								-				-				-								337				146				191								330				156				174



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				318				165				153								-				-				-								119				54				65								199				111				88



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				2				2				0								-				-				-								0				0				0								2				2				0



				Okänd näringsgren				59				42				17								-				-				-								52				37				15								7				5				2
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				Tabell 5aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				33.3				35.7				30.0								-				-				-								18.4				14.3				23.5								90.0				100.0				66.7



				B   Fiske				0.0				0.0				0.0								-				-				-								..				0.0				0.0								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				-39.3				-39.0				-50.0								-				-				-								-39.4				-39.1				-50.0								0.0				0.0				..



				D   Tillverkning				-13.1				-19.8				13.6								-				-				-								-26.5				-37.1				28.3								10.7				15.4				-2.4



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				166.7				300.0				100.0								-				-				-								300.0				..				200.0								100.0				200.0				0.0



				F   Byggverksamhet				13.1				11.2				142.9								-				-				-								12.1				10.5				160.0								30.8				25.0				100.0



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				3.0				-8.8				18.7								-				-				-								-4.4				-23.9				17.1								16.4				13.1				22.4



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				8.0				23.2				0.8								-				-				-								2.2				14.9				-3.7								65.6				100.0				47.6



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.7				21.2				-10.0								-				-				-								21.6				41.9				-14.6								5.8				10.4				-6.5



				J   Finansiell verksamhet				7.3				2.5				20.0								-				-				-								23.8				7.7				50.0								-2.9				0.0				-14.3



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				20.2				15.2				33.7								-				-				-								7.1				1.0				28.2								50.0				55.6				41.0



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-0.2				-3.3				2.0								-				-				-								-5.7				-6.6				-5.0								78.6				29.4				154.5



				M   Utbildning				43.2				25.8				66.7								-				-				-								41.5				54.5				26.3								43.9				16.4				83.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				41.9				46.6				38.3								-				-				-								38.1				71.8				20.1								46.0				28.9				65.7



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				35.9				23.1				53.0								-				-				-								30.8				22.7				38.3								39.2				23.3				66.0



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								..				..				..								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..								100.0				100.0				..



				Okänd näringsgren				-63.1				-56.3				-73.4								-				-				-								-61.5				-53.8				-72.7								-72.0				-68.8				-77.8
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				Tabell 5b - Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								finska																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				103				91				12								-				-				-								21				18				3								82				73				9



				B   Fiske				8				7				1								-				-				-								8				7				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				45				44				1								-				-				-								24				23				1								21				21				0



				D   Tillverkning				517				416				101								-				-				-								239				202				37								278				214				64



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				7				1								-				-				-								5				5				0								3				2				1



				F   Byggverksamhet				514				495				19								-				-				-								347				339				8								167				156				11



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				227				124				103								-				-				-								66				48				18								161				76				85



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				228				65				163								-				-				-								108				38				70								120				27				93



				I   Transport, magasinering och kommunikation				1,509				888				621								-				-				-								43				31				12								1,466				857				609



				J   Finansiell verksamhet				39				25				14								-				-				-								7				6				1								32				19				13



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				556				344				212								-				-				-								223				161				62								333				183				150



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				269				82				187								-				-				-								204				56				148								65				26				39



				M   Utbildning				195				69				126								-				-				-								35				18				17								160				51				109



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				899				136				763								-				-				-								166				30				136								733				106				627



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				204				125				79								-				-				-								50				26				24								154				99				55



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Okänd näringsgren				69				46				23								-				-				-								60				41				19								9				5				4
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				Tabell 5bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-11.8				-6.4				-40.0								-				-				-								-				-				-								-11.8				-6.4				-40.0



				B   Fiske				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				50.0				50.0				..								-				-				-								-				-				-								50.0				50.0				..



				D   Tillverkning				1.1				-4.5				25.5								-				-				-								-				-				-								1.1				-4.5				25.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				-40.0				-60.0				..								-				-				-								-				-				-								-40.0				-60.0				..



				F   Byggverksamhet				18.4				18.2				22.2								-				-				-								-				-				-								18.4				18.2				22.2



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				67.7				18.8				165.6								-				-				-								-				-				-								67.7				18.8				165.6



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				69.0				22.7				89.8								-				-				-								-				-				-								69.0				22.7				89.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				108.8				95.7				130.7								-				-				-								-				-				-								108.8				95.7				130.7



				J   Finansiell verksamhet				3.2				26.7				-18.8								-				-				-								-				-				-								3.2				26.7				-18.8



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				31.1				45.2				17.2								-				-				-								-				-				-								31.1				45.2				17.2



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				38.3				13.0				62.5								-				-				-								-				-				-								38.3				13.0				62.5



				M   Utbildning				39.1				10.9				58.0								-				-				-								-				-				-								39.1				10.9				58.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				26.6				23.3				27.2								-				-				-								-				-				-								26.6				23.3				27.2



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				67.4				70.7				61.8								-				-				-								-				-				-								67.4				70.7				61.8



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-10.0				-37.5				100.0								-				-				-								-				-				-								-10.0				-37.5				100.0
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				Tabell 5c - Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				24				14				10								4				1				3								0				0				0								20				13				7



				B   Fiske				1				1				0								1				1				0								0				0				0								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				5				4				1								2				2				0								0				0				0								3				2				1



				D   Tillverkning				194				151				43								24				19				5								20				15				5								150				117				33



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				7				5				2								0				0				0								0				0				0								7				5				2



				F   Byggverksamhet				66				61				5								20				19				1								13				13				0								33				29				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				601				309				292								35				20				15								14				10				4								552				279				273



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				166				88				78								46				22				24								10				4				6								110				62				48



				I   Transport, magasinering och kommunikation				345				256				89								157				104				53								16				13				3								172				139				33



				J   Finansiell verksamhet				33				19				14								9				6				3								7				3				4								17				10				7



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				312				192				120								85				47				38								32				17				15								195				128				67



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				78				40				38								15				14				1								11				4				7								52				22				30



				M   Utbildning				137				63				74								23				12				11								22				14				8								92				37				55



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				302				78				224								46				13				33								39				3				36								217				62				155



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				152				90				62								27				17				10								24				15				9								101				58				43



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								0				0				0								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				6				4				2								0				0				0								6				4				2								0				0				0



				Okänd näringsgren				3				2				1								0				0				0								0				0				0								3				2				1
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				Tabell 5cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-4.0				-33.3				150.0								-69.2				-88.9				-25.0								-				-				-								66.7				8.3				..



				B   Fiske				-80.0				-80.0				..								-80.0				-80.0				..								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				400.0				300.0				..								100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..



				D   Tillverkning				0.0				2.3				-7.3								-51.0				-40.6				-70.6								-				-				-								20.0				15.8				37.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				75.0				25.0				..								..				..				..								-				-				-								75.0				25.0				..



				F   Byggverksamhet				-11.7				-14.3				25.0								-28.6				-29.6				0.0								-				-				-								3.1				0.0				33.3



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				30.7				28.3				33.3								-58.3				-63.6				-48.3								-				-				-								51.2				56.7				46.0



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				-6.6				0.0				-13.3								-6.1				-18.5				9.1								-				-				-								-6.8				8.8				-21.3



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.9				3.0				48.3								-23.8				-38.8				47.2								-				-				-								95.5				110.6				50.0



				J   Finansiell verksamhet				-21.2				-23.8				-16.7								-10.0				0.0				-25.0								-				-				-								-26.1				-33.3				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4.5				4.2				5.0								-17.5				-33.8				18.8								-				-				-								18.2				32.0				-1.5



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-2.9				-23.4				40.9								-53.1				-44.0				-85.7								-				-				-								40.5				0.0				100.0



				M   Utbildning				3.6				-7.5				13.8								-64.6				-63.6				-65.6								-				-				-								100.0				85.0				111.5



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				-10.8				-17.6				-7.8								-58.2				-48.0				-61.2								-				-				-								17.3				-6.1				30.3



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				-5.2				1.4				-13.1								-35.7				-19.0				-52.4								-				-				-								8.6				9.4				7.5



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-62.5				-71.4				0.0								-100.0				-100.0				..								-				-				-								-57.1				-66.7				0.0
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				Tabell 5d - Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				190				143				47								26				19				7								22				11				11								142				113				29



				B   Fiske				48				33				15								1				1				0								0				0				0								47				32				15



				C   Utvinning av mineral				246				229				17								7				7				0								8				7				1								231				215				16



				D   Tillverkning				3,018				2,373				645								744				588				156								462				350				112								1,812				1435				377



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				47				38				9								28				24				4								8				5				3								11				9				2



				F   Byggverksamhet				3,632				3,564				68								326				316				10								142				119				23								3,164				3129				35



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				2,708				1,632				1,076								1,367				853				514								258				130				128								1,083				649				434



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				1,801				886				915								461				292				169								133				47				86								1,207				547				660



				I   Transport, magasinering och kommunikation				2,935				2,161				774								1,702				1,180				522								217				141				76								1,016				840				176



				J   Finansiell verksamhet				416				253				163								316				199				117								45				20				25								55				34				21



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4,036				2,738				1,298								1,751				1,175				576								248				143				105								2,037				1420				617



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				860				471				389								254				178				76								108				57				51								498				236				262



				M   Utbildning				690				395				295								334				201				133								173				86				87								183				108				75



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				2,282				742				1,540								776				264				512								260				55				205								1,246				423				823



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				863				491				372								392				226				166								124				59				65								347				206				141



				P   Hushållens verksamhet				9				7				2								5				3				2								0				0				0								4				4				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				151				76				75								4				2				2								147				74				73								0				0				0



				Okänd näringsgren				140				102				38								2				1				1								5				4				1								133				97				36
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				Tabell 5dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				42.9				34.9				74.1								..				..				..								633.3				266.7				.								9.2				9.7				7.4



				B   Fiske				84.6				65.0				150.0								..				..				..								133.3				..				.								80.8				60.0				150.0



				C   Utvinning av mineral				7.4				7.5				6.3								250.0				250.0				..								86.7				133.3				-66.7								4.5				3.4				23.1



				D   Tillverkning				10.3				13.1				1.1								89.8				89.1				92.6								56.0				89.2				53.4								-13.1				-10.4				-22.1



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				135.0				123.5				200.0								250.0				242.9				300.0								17.3				150.0				200.0								22.2				12.5				100.0



				F   Byggverksamhet				-11.5				-12.5				94.3								20.7				18.8				150.0								66.3				15.5				64.3								-14.9				-15.5				105.9



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				43.2				37.8				52.2								105.9				96.1				124.5								69.9				66.7				70.7								0.8				-3.3				7.7



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				29.0				26.4				31.7								87.4				74.9				113.9								73.3				67.9				109.8								11.7				8.1				14.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				20.2				22.4				14.5								31.2				39.5				15.7								74.5				56.7				68.9								0.7				1.3				-2.2



				J   Finansiell verksamhet				94.4				90.2				101.2								121.0				103.1				160.0								47.4				100.0				108.3								12.2				36.0				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				68.2				65.5				74.2								194.3				179.8				229.1								68.8				40.2				84.2								23.8				25.4				20.3



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-3.0				6.8				-12.8								93.9				100.0				81.0								33.0				46.2				4.1								-25.4				-24.6				-26.2



				M   Utbildning				50.7				52.5				48.2								96.5				87.9				111.1								54.3				59.3				40.3								6.4				10.2				1.4



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				45.4				50.5				43.1								70.9				68.2				72.4								68.2				83.3				78.3								28.5				38.2				23.9



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				39.0				39.9				37.8								65.4				56.9				78.5								-8.6				40.5				25.0								19.7				24.8				12.8



				P   Hushållens verksamhet				..				600.0				0.0								..				..				..								-85.7				..				..								33.3				300.0				-100.0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				-24.8				-2.6								300.0				100.0				..								-5.2				-26.0				-5.2								..				..				..



				Okänd näringsgren				-47.0				-39.3				-60.4								-92.3				-94.4				-87.5								-96.2				-85.7				-96.2								-27.7				-20.5				-41.9
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			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Offentlig förvaltning och service			492			3,784			1,724									Offentlig förvaltning och service			1,368			1,629			470


						Offentligt ägda företag och organisationer			107			764			317									Offentligt ägda företag och organisationer			761			568			61


						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,231			85			57									Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			6,367			163			12,685


						Alla sektorer			1,830			2,935			1,350									Alla sektorer			8,496			2,360			13,216
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			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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Diagram2


			Danmark			Danmark			Danmark			Danmark			Danmark


			Finland			Finland			Finland			Finland			Finland
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23


304


1170


275


58


180


698


2448


392


66


252
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34





IN Ut


			Sverige						In Ut


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			8,496			1,830


						Finland			2,360			3,784


						Norge			13,216			1,724


						Summa			24,072			7,338








IN Ut


			0			0


			0			0


			0			0





Utpendling


Inpendling





Kön


			Sverige						In															UT


						Danmark			Finland			Norge															Danmark			Finland			Norge


			Män			1,118			1,915			965			3,998									Män			5,529			1,308			9,497			16,334


			Kvinnor			712			1,869			759			3,340									Kvinnor			2,967			1,052			3,719			7,738


			Summa			1,830			3,784			1,724			7,338									Summa			8,496			2,360			13,216			24,072


			Män			61.1			50.6			56.0															65.1			55.4			71.9


			Kvinnor			38.9			49.4			44.0															34.9			44.6			28.1








Kön


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





Ålder


			0			0


			0			0


			0			0





Män


Kvinnor





födelseland


			Sverige						In																		UT


						Danmark			Finland			Norge																		Danmark			Finland			Norge


			15-19			23			180			252			455												15-19			107			125			397			629


			20-24			304			698			348			1,350												20-24			1,014			702			2932			4,648


			25-54			1,170			2,448			939			4,557												25-54			6,698			1306			8330			16,334


			55-64			275			392			151			818												55-64			630			167			1371			2,168


			65-			58			66			34			158												65-			47			60			186			293


			Summa			1,830			3784			1,724			7,338												Summa			8,496			2360			13,216			24,072


																														13			35			25


						1.3			4.8			14.6			6.2															1.3			5.3			3.0			2.6


						16.6			18.4			20.2			18.4															11.9			29.7			22.2			19.3


						63.9			64.7			54.5			62.1															78.8			55.3			63.0			67.9


						15.0			10.4			8.8			11.1															7.4			7.1			10.4			9.0


						3.2			1.7			2.0			2.2															0.6			2.5			1.4			1.2
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sektor


			Sverige						In																		UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Danmark			935			4			8									Danmark			3,977			2			106


						Finland			11			3,273			20									Finland			55			1,822			264


						Norge			25			6			973									Norge			100			3			2,402


						Sverige			661			407			581									Sverige			3,182			442			9,705


						Övriga världen			198			94			142									Övriga världen			1,182			91			739


						Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


									51.1			0.1			0.5									Danmark			46.8			0.1			0.8


									0.6			86.5			1.2									Finland			0.6			77.2			2.0


									1.4			0.2			56.4									Norge			1.2			0.1			18.2


									36.1			10.8			33.7									Sverige			37.5			18.7			73.4


									10.8			2.5			8.2									Övriga världen			13.9			3.9			5.6


																								Summa








sektor


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga världen





bransch


			Sverige						In																		UT


												Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


									Förgymnasial			221			0			187									Förgymnasial			563			219			1,602


									Gymnasial			667			1796			939									Gymnasial			3,207			542			7,582


									Eftergymnasial			794			991			418									Eftergymnasial			3,727			963			3,059


									Okänd			148			997			180									Okänd			999			636			973


									Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


												1,830			3784			1724												8,496			2,360			13,216


									Förgymnasial			12.1			0.0			10.8									Förgymnasial			6.6			9.3			12.1


									Gymnasial			36.4			47.5			54.5									Gymnasial			37.7			23.0			57.4


									Eftergymnasial			43.4			26.2			24.2									Eftergymnasial			43.9			40.8			23.1


									Okänd			8.1			26.3			10.4									Okänd			11.8			26.9			7.4


									Summa			100.0			100.0			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0
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Norge
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Övriga världen


0


0
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bransch


			





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Offentlig förvaltning och service			492			3,784			1,724									Offentlig förvaltning och service			1,368			1,629			470


						Offentligt ägda företag och organisationer			107			764			317									Offentligt ägda företag och organisationer			761			568			61


						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,231			85			57									Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			6,367			163			12,685


						Alla sektorer			1,830			2,935			1,350									Alla sektorer			8,496			2,360			13,216








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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Diagram7


			Danmark			Danmark			Danmark			Danmark


			Finland			Finland			Finland			Finland


			Sverige			Sverige			Sverige			Sverige





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd


425


1046
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0
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376
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In Ut


			


			Norge


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			494			3,303


						Finland			214			1,606


						Sverige			1,724			13,216


						Summa			2,432			18,125








In Ut


			0			0


			0			0


			0			0





Utpendling


Inpendling





kön


			Norge						In																		Ut


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			Män			2,114			1,049			9497			12,660									Män			297			115			965			1,377


			Kvinnor			1,189			557			3719			5,465									Kvinnor			197			99			759			1,055


			summa			3,303			1,606			13,216			18,125									Summa			494			214			1724			2,432


			Män			64.0			65.3			71.9			69.8												60.1			53.7			56.0			56.6


			Kvinnor			36.0			34.7			28.1			30.2												39.9			46.3			44.0			43.4








kön


			





Män


Kvinnor





ålder


			





Män


Kvinnor





födelseland


			Norge						In																		Ut


			Ålder			Utpendlingsland																		Ålder			Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			15-19			73			45			397			515									15-19			12			5			252			269


			20-24			900			249			2,932			4,081									20-24			110			41			348			499


			25-54			1,953			1,138			8,330			11,421									25-54			347			152			939			1,438


			55-64			290			165			1,371			1,826									55-64			19			10			151			180


			65-			87			9			186			282									65-			6			6			34			46


						3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1,724			2,432


			Alla åldrar			3303			1606			13216			18,125									Alla åldrar			494			214			1724			2432


						29.5			18.3			25.2			25.4												24.7			21.5			34.8			31.6


						2.2			2.8			3.0			2.8												2.4			2.3			14.6			11.1


						27.2			15.5			22.2			22.5												22.3			19.2			20.2			20.5


						59.1			70.9			63.0			63.0												70.2			71.0			54.5			59.1


						8.8			10.3			10.4			10.1												3.8			4.7			8.8			7.4


						2.6			0.6			1.4			1.6												1.2			2.8			2.0			1.9


						100			100			100			100												100			100			100			100
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65-





sektor


			Norge						In																		Ut


						Födelse-			Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


						region			Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Danmark			1,806			3			106												Danmark			185			0			8


						Finland			4			1,055			264												Finland			0			165			20


						Norge			1,247			39			2,402												Norge			262			33			973


						Sverige			28			29			9,705												Sverige			9			7			581


						Övriga Världen			218			26			739												Övriga Världen			38			9			142


						Danmark			54.7			0.3			0.8															37.4			0.0			0.5


						Finland			0.1			91.6			2.0															0.0			77.1			1.2


						Norge			37.8			3.4			18.2															53.0			15.4			56.4


						Sverige			0.8			2.5			73.4															1.8			3.3			33.7


						Övriga Världen			6.6			2.3			5.6															7.7			4.2			8.2


									100			100			100															100.0			100.0			100.0


						Island			11			0			18												Island			0			0			1


						Övriga EU25			61			15			189												Övriga EU25			13			3			29


						Övriga Europa			10			2			112												Övriga Europa			1			1			57


						Övriga Världen			136			9			420												Övriga Världen			24			5			55


						Alla födelseregioner			3,303			1,152			13,216												Alla födelseregioner			494			214			1,724
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bransch


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Norge						In																		Ut


			Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)


			Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)


			Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)


			Okänd utbildningsnivå


			Alla utbildningsnivåer


									Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Förgymnasial			425			0			1,602			2,027									Förgymnasial			15			6			187			208


						Gymnasial			1,046			773			7,582			9,401									Gymnasial			156			27			939			1,122


						Eftergymnasial			730			457			3,059			4,246									Eftergymnasial			86			33			418			537


						Okänd			1,102			376			973			2,451									Okänd			237			148			180			565


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2,432


									3303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Förgymnasial			12.9			0.0			12.1			11.2												3.0			2.8			10.8			8.6


						Gymnasial			31.7			48.1			57.4			51.9												31.6			12.6			54.5			46.1


						Eftergymnasial			22.1			28.5			23.1			23.4												17.4			15.4			24.2			22.1


						Okänd			33.4			23.4			7.4			13.5												48.0			69.2			10.4			23.2


									100			100			100			100.0												100.0			100.0			100.0			100.0








			





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Norge						In																		Ut


						Utpendlingsland															Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige									Danmark			Finland			Sverige


			Offentlig förvaltning o service			647			369			470			1,486			Offentlig förvaltning o service			91			74			317			482


			Offentligt ägda företag o organisationer			68			19			61			148			Offentligt ägda företag o organisationer			39			7			57			103


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			2,588			1,218			12,692			16,498			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			364			133			1,350			1,847


						3,303			1,606			13,223			18,132						494			214			1,724


			Alla sektorer			3303			1606			13216			18125						494			214			1724			2432


			Offentlig förvaltning o service			19.6			23.0			3.6			8.2			Offentlig förvaltning o service			18.4			34.6			18.4			19.8


			Offentligt ägda företag o organisationer			2.1			1.2			0.5			0.8			Offentligt ägda företag o organisationer			7.9			3.3			3.3			4.2


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			78.4			75.8			96.0			91.0			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			73.7			62.1			78.3			75.9


						100			100			100.0529661017			100.0386206897						100			100			100			100








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			Norge						In																		UT


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Okänd näringsgren			52			60			133												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												B   Fiske			1			0			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			50			347												D   Tillverkning			24			20			150


						N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1246												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						M   Utbildning			58			35			183												F   Byggverksamhet			20			13			33


						L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498												G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2037												H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1016												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1207												K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195


						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			66			1083												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						F   Byggverksamhet			519			347			3164												M   Utbildning			23			22			92


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217


						D   Tillverkning			208			239			1812												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						B   Fiske			19			8			47												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												Okänd näringsgren			0			0			3


									3303			1606			13216															494			214			1724


									3303			1606			13216


						Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			557			210			1,153			1,920									Övriga branscher			58			48			203			309


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1,246			1,749									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217			302


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498			1,084									M   Utbildning			23			22			92			137


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2,037			2,791									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195			312


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1,016			1,222									I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172			345


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1,207			1,639									H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110			166


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			282			66			1,083			1,431									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552			601


						F   Byggverksamhet			519			347			3,164			4,030									F   Byggverksamhet			20			13			33			66


						D   Tillverkning			208			239			1,812			2,259									D   Tillverkning			24			20			150			194


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						Okänd näringsgren			52			60			133												Okänd näringsgren			0			0			3


						M   Utbildning			58			35			183												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						B   Fiske			19			8			47												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												B   Fiske			1			0			0


						O   Andra samhälleliga, personliga tjänster			119			50			347												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			16.9			13.1			8.7			10.6									Övriga branscher			11.7			22.4			11.8			12.7


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			10.2			10.3			9.4			9.6									N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			9.3			18.2			12.6			12.4


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			11.6			12.7			3.8			6.0									L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			4.7			10.3			5.3			5.6


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			16.1			13.9			15.4			15.4									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			17.2			15.0			11.3			12.8


						I   Transport, magasinering och kommunikation			4.9			2.7			7.7			6.7									I   Transport, magasinering och kommunikation			31.8			7.5			10.0			14.2


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.8			6.7			9.1			9.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.3			4.7			6.4			6.8


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			8.5			4.1			8.2			7.9									G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			7.1			6.5			32.0			24.7


						F   Byggverksamhet			15.7			21.6			23.9			22.2									F   Byggverksamhet			4.0			6.1			1.9			2.7


						D   Tillverkning			6.3			14.9			13.7			12.5									D   Tillverkning			4.9			9.3			8.7			8.0


						Summa			100			100			100			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0			100.0








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Danmark


Finland


Sverige





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Danmark


Finland


Sverige





till



DanmarkFinlandSverige



TotaltTotaltTotalt



494



2141724



91



74317



39



757



364



1331350
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1a_Ålder



				Tabell 1a - Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				15-19				96				35				61								-				-				-								73				24				49								23				11				12



				20-24				1,204				446				758								-				-				-								900				318				582								304				128				176



				25-54				3,123				2,215				908								-				-				-								1,953				1,474				479								1,170				741				429



				55-64				565				418				147								-				-				-								290				228				62								275				190				85



				65-				145				118				27								-				-				-								87				70				17								58				48				10











1aa_Ålder



				Tabell 1aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				15-19				12.9				29.6				5.2								-				-				-								-5.2				-4.0				-5.8								187.5				100.0				450.0



				20-24				3.4				-4.3				8.6								-				-				-								-4.5				-15.2				2.6								36.9				34.4				40.7



				25-54				3.1				-2.7				20.4								-				-				-								-6.6				-10.2				6.7								24.5				40.7				16.7



				55-64				32.9				28.2				48.5								-				-				-								34.3				31.8				44.2								31.6				51.8				24.2



				65-				93.3				96.7				80.0								-				-				-								97.7				100.0				88.9								87.1				66.7				92.0











1b_Ålder



				Tabell 1b - Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				15-19				225				88				137								-				-				-								45				18				27								180				70				110



				20-24				947				369				578								-				-				-								249				127				122								698				242				456



				25-54				3,586				2,090				1,496								-				-				-								1,138				774				364								2,448				1,316				1,132



				55-64				557				369				188								-				-				-								165				122				43								392				247				145



				65-				75				48				27								-				-				-								9				8				1								66				40				26











1bb_Ålder



				Tabell 1bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				49.9				57.6				43.0								-				-				-								-				-				-								49.9				57.6				43.0



				15-19				65.1				69.2				59.1								-				-				-								-				-				-								65.1				69.2				59.1



				20-24				60.5				65.2				52.2								-				-				-								-				-				-								60.5				65.2				52.2



				25-54				45.0				53.4				38.5								-				-				-								-				-				-								45.0				53.4				38.5



				55-64				51.9				57.6				48.8								-				-				-								-				-				-								51.9				57.6				48.8



				65-				88.6				73.3				100.0								-				-				-								-				-				-								88.6				73.3				100.0











1c_Ålder



				Tabell 1c - Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				15-19				269				127				142								12				2				10								5				2				3								252				123				129



				20-24				499				215				284								110				45				65								41				17				24								348				153				195



				25-54				1,438				871				567								347				231				116								152				86				66								939				554				385



				55-64				180				127				53								19				13				6								10				6				4								151				108				43



				65-				46				37				9								6				6				0								6				4				2								34				27				7











1cc_Ålder



				Tabell 1cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				15-19				26.3				56.3				7.8								-29.4				-50.0				-23.1								-				-				-								31.3				61.8				11.2



				20-24				24.5				26.9				22.6								-3.5				2.3				-7.1								-				-				-								37.0				36.6				37.3



				25-54				-2.6				-7.6				6.6								-42.0				-43.1				-39.6								-				-				-								30.1				24.8				38.5



				55-64				0.0				-3.2				8.9								-69.8				-72.9				-60.0								-				-				-								41.1				40.3				43.3



				65-				29.0				43.5				-12.5								0.0				0.0				..								-				-				-								36.0				58.8				-12.5











1d_Ålder



				Tabell 1d - Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				15-19				629				282				347								107				45				62								125				44				81								397				193				204



				20-24				4,648				2,325				2,323								1,014				521				493								702				277				425								2,932				1,527				1,405



				25-54				16,334				11,884				4,450								6,698				4,511				2,187								1306				831				475								8,330				6,542				1,788



				55-64				2,168				1,638				530								630				418				212								167				121				46								1,371				1,099				272



				65-				293				205				88								47				34				13								60				35				25								186				136				50











1dd_ålder



				Tabell 1dd - Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				49.9				45.8								-0.9				-3.2				5.5



				15-19				-24.1				-29.5				-19.1								72.6				50.0				93.8								-3.1				0.0				-8.3								-37.8				-40.1				-35.4



				20-24				15.8				7.3				25.7								121.4				100.4				149.0								58.1				56.3				61.0								-5.8				-12.0				2.0



				25-54				25.8				20.9				41.1								81.8				83.4				78.4								45.1				56.8				39.2								-0.8				-3.5				10.1



				55-64				39.9				33.0				66.7								55.9				40.7				98.1								70.4				35.3				89.1								30.8				26.2				53.7



				65-				53.4				42.4				87.2								74.1				54.5				160.0								114.3				108.3				118.8								36.8				28.3				66.7











2a_Födelseregion



				Tabell 2a - Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Danmark				2,741				2,080				661								-				-				-								1,806				1419				387								935				661				274



				Finland				15				6				9								-				-				-								4				1				3								11				5				6



				Norge				1,272				548				724								-				-				-								1,247				529				718								25				19				6



				Sverige				689				316				373								-				-				-								28				14				14								661				302				359



				Island				16				12				4								-				-				-								11				9				2								5				3				2



				Övriga EU25				136				93				43								-				-				-								61				46				15								75				47				28



				Övriga Europa				33				18				15								-				-				-								10				4				6								23				14				9



				Övriga Världen				231				159				72								-				-				-								136				92				44								95				67				28











2aa_Födelseregion



				Tabell 2aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Danmark				1.2				-0.3				6.1								-				-				-								-10.7				-10.4				-11.8								36.3				31.7				48.9



				Finland				25.0				0.0				50.0								-				-				-								300.0				..				200.0								0.0				-16.7				20.0



				Norge				12.3				6.2				17.3								-				-				-								12.4				6.4				17.3								4.2				0.0				20.0



				Sverige				16.0				-0.3				34.7								-				-				-								-12.5				-22.2				0.0								17.6				1.0				36.5



				Island				23.1				20.0				33.3								-				-				-								22.2				12.5				100.0								25.0				50.0				0.0



				Övriga EU25				38.8				22.4				95.5								-				-				-								15.1				2.2				87.5								66.7				51.6				100.0



				Övriga Europa				33.3				6.3				87.5								-				-				-								-10.0				-57.1				100.0								64.3				55.6				80.0



				Övriga Världen				18.4				25.0				5.9								-				-				-								3.8				3.3				4.8								48.4				76.3				7.7











2b_Födelseregion



				Tabell 2b - Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				4,936				2,676				2,260								-				-				-								1,152				761				391								3,784				1,915				1,869



				Danmark				7				6				1								-				-				-								3				2				1								4				4				0



				Finland				4,328				2,314				2,014								-				-				-								1,055				700				355								3,273				1,614				1659



				Norge				45				27				18								-				-				-								39				23				16								6				4				2



				Sverige				436				256				180								-				-				-								29				20				9								407				236				171



				Island				1				1				0								-				-				-								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				55				39				16								-				-				-								15				11				4								40				28				12



				Övriga Europa				5				3				2								-				-				-								2				2				0								3				1				2



				Övriga Världen				59				30				29								-				-				-								9				3				6								50				27				23











2bb_Födelseregion



				Tabell 2bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Danmark				33.3				100.0				-100.0								-				-				-								-				-				-								33.3				100.0				-100.0



				Finland				48.3				43.7				53.0								-				-				-								-				-				-								48.3				43.7				53.0



				Norge				20.0				0.0				100.0								-				-				-								-				-				-								20.0				0.0				100.0



				Sverige				52.4				34.9				85.9								-				-				-								-				-				-								52.4				34.9				85.9



				Island				0.0				0.0				..								-				-				-								-				-				-								0.0				0.0				..



				Övriga EU25				344.4				211.1				..								-				-				-								-				-				-								344.4				211.1				..



				Övriga Europa				-70.0				-85.7				-33.3								-				-				-								-				-				-								-70.0				-85.7				-33.3



				Övriga Världen				117.4				50.0				360.0								-				-				-								-				-				-								117.4				50.0				360.0











2c_Födelseregion



				Tabell 2c - Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Danmark				193				115				78								185				112				73								0				0				0								8				3				5



				Finland				185				93				92								0				0				0								165				80				85								20				13				7



				Norge				1,268				738				530								262				152				110								33				23				10								973				563				410



				Sverige				597				302				295								9				2				7								7				5				2								581				295				286



				Island				1				1				0								0				0				0								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				45				35				10								13				13				0								3				2				1								29				20				9



				Övriga Europa				59				32				27								1				0				1								1				1				0								57				31				26



				Övriga Världen				84				61				23								24				18				6								5				4				1								55				39				16











2cc_Födelseregion



				Tabell 2cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Danmark				-48.5				-50.9				-44.7								-49.5				-50.9				-47.1								-				-				-								-11.1				-50.0				66.7



				Finland				-4.8				8.3				-22.2								-100.0				-100.0				..								-				-				-								0.0				18.2				-22.2



				Norge				21.7				18.8				25.9								-19.1				-26.9				-5.2								-				-				-								40.8				42.9				38.0



				Sverige				11.3				5.3				18.1								-76.9				-92.3				-46.2								-				-				-								18.3				15.2				21.7



				Island				-75.0				-66.7				-100.0								-100.0				-100.0				-100.0								-				-				-								..				..				..



				Övriga EU25				-14.3				-10.8				-25.0								-55.2				-38.1				-100.0								-				-				-								45.0				25.0				125.0



				Övriga Europa				107.1				82.4				145.5								..				..				..								-				-				-								103.6				82.4				136.4



				Övriga Världen				3.9				21.3				-24.1								-31.4				-14.3				-57.1								-				-				-								34.1				50.0				6.7











2d_Födelseregion



				Tabell 2d - Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				24,072				16,334				7,738								8496				5529				2967								2360				1308				1052								13,216				9,497				3,719



				Danmark				4,085				2,791				1,294								3977				2706				1271								2				1				1								106				84				22



				Finland				2,141				1,223				918								55				29				26								1822				973				849								264				221				43



				Norge				2,505				1,612				893								100				60				40								3				3				0								2,402				1549				853



				Sverige				13,329				9,315				4,014								3182				1939				1243								442				275				167								9,705				7101				2604



				Island				43				33				10								25				18				7								0				0				0								18				15				3



				Övriga EU25				453				322				131								240				175				65								24				17				7								189				130				59



				Övriga Europa				409				286				123								287				188				99								10				5				5								112				93				19



				Övriga Världen				1,107				752				355								630				414				216								57				34				23								420				304				116











2dd_Födelseregion



				Tabell 2dd -  Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Danmark				109.9				103.6				125.0								115.3				109.3				129.4								0.0				-50.0				..								9.3				10.5				4.8



				Finland				33.4				26.6				43.7								22.2				0.0				62.5								41.2				39.0				43.9								-2.2				-6.8				30.3



				Norge				12.3				10.6				15.4								75.4				57.9				110.5								-70.0				-57.1				-100.0								11.0				9.7				13.4



				Sverige				5.2				1.7				14.4								37.6				34.7				42.5								75.4				74.1				77.7								-3.9				-6.1				2.4



				Island				19.4				26.9				0.0								108.3				157.1				40.0								-100.0				-100.0				..								-21.7				-16.7				-40.0



				Övriga EU25				43.2				35.1				67.9								66.7				59.1				91.2								100.0				88.9				133.3								18.0				9.2				43.9



				Övriga Europa				167.3				125.2				373.1								441.5				382.1				607.1								0.0				-28.6				66.7								24.4				14.8				111.1



				Övriga Världen				79.8				74.2				92.9								279.5				269.6				300.0								159.1				161.5				155.6								-1.9				-1.0				-4.1











3a_Utbildningsnivå



				Tabell 3a - Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				646				518				128								-				-				-								425				366				59								221				152				69



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,713				1,162				551								-				-				-								1,046				790				256								667				372				295



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,524				989				535								-				-				-								730				490				240								794				499				295



				Okänd utbildningsnivå				1,250				563				687								-				-				-								1,102				468				634								148				95				53











3aa_Utbildningsnivå



				Tabell 3aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				46.8				41.1				58.8								-				-				-								5.5				11.9				-22.4								36.4				32.7				38.2



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				14.3				18.5				0.0								-				-				-								-24.5				-25.8				-20.0								119.4				247.1				69.9



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1.4				-9.5				36.0								-				-				-								18.9				18.9				18.8								87.3				118.5				72.7



				Okänd utbildningsnivå				-15.9				-23.2				-8.9								-				-				-								14.0				5.2				21.5								-71.5				-77.2				-67.0











3b_Utbildningsnivå



				Tabell 3b - Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				2,569				1,397				1,172								-				-				-								773				535				238								1,796				862				934



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,448				678				770								-				-				-								457				218				239								991				460				531



				Okänd utbildningsnivå				1,373				889				484								-				-				-								376				296				80								997				593				404











3bb_Utbildningsnivå



				Tabell 3bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				70.9				61.4				80.7								-				-				-								-				-				-								70.9				61.4				80.7



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				34.5				-3.2				102.7								-				-				-								-				-				-								34.5				-3.2				102.7



				Okänd utbildningsnivå				35.3				79.7				-0.7								-				-				-								-				-				-								35.3				79.7				-0.7











3c_Utbildningsnivå



				Tabell 3c - Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				208				131				77								15				12				3								6				5				1								187				114				73



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,122				619				503								156				99				57								27				15				12								939				505				434



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				537				311				226								86				51				35								33				18				15								418				242				176



				Okänd utbildningsnivå				565				316				249								237				135				102								148				77				71								180				104				76











3cc_Utbildningsnivå



				Tabell 3cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				41.2				33.8				52.9								-31.8				-29.4				-40.0								-				-				-								8.1				16.3				-2.7



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				3.6				9.6				-5.0								43.1				22.2				103.6								-				-				-								27.2				30.2				24.0



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				29.3				28.8				29.9								38.7				34.2				45.8								-				-				-								41.7				33.7				54.4



				Okänd utbildningsnivå				-40.3				-44.5				-33.6								-60.8				-63.7				-56.2								-				-				-								91.5				76.3				117.1











3d_Utbildningsnivå



				Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				2,384				1892				492								563				384				179								219				150				69								1,602				1358				244



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				11,331				8100				3231								3,207				2044				1163								542				358				184								7,582				5698				1884



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				7,749				4597				3152								3,727				2398				1329								963				430				533								3,059				1769				1290



				Okänd utbildningsnivå				2,608				1745				863								999				703				296								636				370				266								973				672				301











3dd_Utbildningsnivå



				Tabell 3dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				0.0				-0.3				1.0								44.1				39.2				56.3								103.6				95.5				110.7								-10.6				-8.7				-19.5



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				6.5				2.8				17.1								49.6				48.4				51.5								7.4				10.3				1.5								-3.3				-5.9				5.4



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				49.0				46.1				53.5								84.4				79.3				94.2								30.9				39.3				17.2								14.7				13.1				17.1



				Okänd utbildningsnivå				59.3				60.7				56.5								163.2				151.0				197.7								25.2				30.3				18.8								-6.4				-4.8				-9.6











4a_Sektor



				Tabell 4a - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Offentlig förvaltning och service				1,139				537				602								-				-				-								647				284				363								492				253				239



				Offentligt ägda företag och organisationer				175				99				76								-				-				-								68				44				24								107				55				52



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				3,819				2,596				1,223								-				-				-								2,588				1786				802								1,231				810				421



																																								Norge				Sverige



																																								Totalt				Totalt



																																				Alla sektorer				3,303				1830



																																				Offentlig förvaltning och service				647				492



																																				Offentligt ägda företag och organisationer				68				107



																																				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				2,588				1231











4aa_Sektor



				Tabell 4aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Offentlig förvaltning och service				3.0				-1.5				14.1								-				-				-								11.4				22.4				4.0								50.9				36.8				69.5



				Offentligt ägda företag och organisationer				25.6				28.8				22.9								-				-				-								-6.8				-4.3				-11.1								17.6				-1.8				48.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				6.7				-2.9				22.6								-				-				-								-4.7				-9.4				7.8								24.0				21.8				28.4











4b_Sektor



				Tabell 4b - Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				Offentlig förvaltning och service				1,133				259				874								-				-				-								369				96				273								764				163				601



				Offentligt ägda företag och organisationer				104				62				42								-				-				-								19				13				6								85				49				36



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				4,153				2,643				1,510								-				-				-								1,218				940				278								2,935				1,703				1232











4bb_Sektor



				Tabell 4bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Offentlig förvaltning och service				43.3				31.5				46.9								-				-				-								-				-				-								43.3				31.5				46.9



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Näringslivet inkl. off. bolag och organisationer				51.6				44.2				63.2								-				-				-								-				-				-								51.6				44.2				63.2











4c_Sektor



				Tabell 4c - Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Offentlig förvaltning och service				482				183				299								91				46				45								74				23				51								317				114				203



				Offentligt ägda företag och organisationer				103				64				39								39				32				7								7				4				3								57				28				29



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				1,847				1,130				717								364				219				145								133				88				45								1,350				823				527



																								till



																								Danmark				Finland				Sverige



																								Totalt				Totalt				Totalt



																								494				214				1724



																								91				74				317



																								39				7				57



																								364				133				1350











4cc_Sektor



				Tabell 4cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Offentlig förvaltning och service				-34.7				-17.9				-4.6								-57.9				-50.0				-63.7								-				-				-								32.6				10.7				49.3



				Offentligt ägda företag och organisationer				-10.3				-38.1				-28.0								-56.7				-52.9				-68.2								-				-				-								0.0				-3.4				3.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				14.6				10.6				21.3								-26.0				-37.1				0.7								-				-				-								34.5				38.6				28.5











4d_Sektor



				Tabell 4d - Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Offentlig förvaltning och service				3,467				1,842				1,625								1,368				648				720								1,629				987				642								470				207				263



				Offentligt ägda företag och organisationer				1,390				753				637								761				500				261								568				211				357								61				42				19



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				19,215				13,739				5,476								6,367				4381				1986								163				110				53								12,685				9248				3437











4dd_Sektor



				Tabell 4dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Offentlig förvaltning och service				-2.3				2.9				-6.1								79.3				78.0				80.5								100.7				145.3				81.2								-74.8				-64.7				-68.4



								-15.7				-12.6				-21.1								3.8				14.9				-12.4								..				..				..								-66.8				-77.3				-66.7



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				29.2				21.5				52.5								102.8				93.1				128.0								36.2				35.3				37.6								8.6				2.3				30.3











5a_Näringsgren



				Tabell 5a - Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				64				38				26								-				-				-								45				24				21								19				14				5



				B   Fiske				19				18				1								-				-				-								19				18				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				235				230				5								-				-				-								234				229				5								1				1				0



				D   Tillverkning				384				284				100								-				-				-								208				149				59								176				135				41



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				4				4								-				-				-								4				1				3								4				3				1



				F   Byggverksamhet				553				536				17								-				-				-								519				506				13								34				30				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				474				239				235								-				-				-								282				118				164								192				121				71



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				377				138				239								-				-				-								324				116				208								53				22				31



				I   Transport, magasinering och kommunikation				402				303				99								-				-				-								163				122				41								239				181				58



				J   Finansiell verksamhet				59				41				18								-				-				-								26				14				12								33				27				6



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				858				600				258								-				-				-								531				390				141								327				210				117



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				432				178				254								-				-				-								382				156				226								50				22				28



				M   Utbildning				222				112				110								-				-				-								58				34				24								164				78				86



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				667				302				365								-				-				-								337				146				191								330				156				174



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				318				165				153								-				-				-								119				54				65								199				111				88



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				2				2				0								-				-				-								0				0				0								2				2				0



				Okänd näringsgren				59				42				17								-				-				-								52				37				15								7				5				2











5aa_Näringsgren



				Tabell 5aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				33.3				35.7				30.0								-				-				-								18.4				14.3				23.5								90.0				100.0				66.7



				B   Fiske				0.0				0.0				0.0								-				-				-								..				0.0				0.0								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				-39.3				-39.0				-50.0								-				-				-								-39.4				-39.1				-50.0								0.0				0.0				..



				D   Tillverkning				-13.1				-19.8				13.6								-				-				-								-26.5				-37.1				28.3								10.7				15.4				-2.4



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				166.7				300.0				100.0								-				-				-								300.0				..				200.0								100.0				200.0				0.0



				F   Byggverksamhet				13.1				11.2				142.9								-				-				-								12.1				10.5				160.0								30.8				25.0				100.0



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				3.0				-8.8				18.7								-				-				-								-4.4				-23.9				17.1								16.4				13.1				22.4



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				8.0				23.2				0.8								-				-				-								2.2				14.9				-3.7								65.6				100.0				47.6



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.7				21.2				-10.0								-				-				-								21.6				41.9				-14.6								5.8				10.4				-6.5



				J   Finansiell verksamhet				7.3				2.5				20.0								-				-				-								23.8				7.7				50.0								-2.9				0.0				-14.3



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				20.2				15.2				33.7								-				-				-								7.1				1.0				28.2								50.0				55.6				41.0



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-0.2				-3.3				2.0								-				-				-								-5.7				-6.6				-5.0								78.6				29.4				154.5



				M   Utbildning				43.2				25.8				66.7								-				-				-								41.5				54.5				26.3								43.9				16.4				83.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				41.9				46.6				38.3								-				-				-								38.1				71.8				20.1								46.0				28.9				65.7



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				35.9				23.1				53.0								-				-				-								30.8				22.7				38.3								39.2				23.3				66.0



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								..				..				..								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..								100.0				100.0				..



				Okänd näringsgren				-63.1				-56.3				-73.4								-				-				-								-61.5				-53.8				-72.7								-72.0				-68.8				-77.8
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				Tabell 5b - Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								finska																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				103				91				12								-				-				-								21				18				3								82				73				9



				B   Fiske				8				7				1								-				-				-								8				7				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				45				44				1								-				-				-								24				23				1								21				21				0



				D   Tillverkning				517				416				101								-				-				-								239				202				37								278				214				64



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				7				1								-				-				-								5				5				0								3				2				1



				F   Byggverksamhet				514				495				19								-				-				-								347				339				8								167				156				11



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				227				124				103								-				-				-								66				48				18								161				76				85



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				228				65				163								-				-				-								108				38				70								120				27				93



				I   Transport, magasinering och kommunikation				1,509				888				621								-				-				-								43				31				12								1,466				857				609



				J   Finansiell verksamhet				39				25				14								-				-				-								7				6				1								32				19				13



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				556				344				212								-				-				-								223				161				62								333				183				150



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				269				82				187								-				-				-								204				56				148								65				26				39



				M   Utbildning				195				69				126								-				-				-								35				18				17								160				51				109



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				899				136				763								-				-				-								166				30				136								733				106				627



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				204				125				79								-				-				-								50				26				24								154				99				55



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Okänd näringsgren				69				46				23								-				-				-								60				41				19								9				5				4
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				Tabell 5bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-11.8				-6.4				-40.0								-				-				-								-				-				-								-11.8				-6.4				-40.0



				B   Fiske				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				50.0				50.0				..								-				-				-								-				-				-								50.0				50.0				..



				D   Tillverkning				1.1				-4.5				25.5								-				-				-								-				-				-								1.1				-4.5				25.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				-40.0				-60.0				..								-				-				-								-				-				-								-40.0				-60.0				..



				F   Byggverksamhet				18.4				18.2				22.2								-				-				-								-				-				-								18.4				18.2				22.2



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				67.7				18.8				165.6								-				-				-								-				-				-								67.7				18.8				165.6



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				69.0				22.7				89.8								-				-				-								-				-				-								69.0				22.7				89.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				108.8				95.7				130.7								-				-				-								-				-				-								108.8				95.7				130.7



				J   Finansiell verksamhet				3.2				26.7				-18.8								-				-				-								-				-				-								3.2				26.7				-18.8



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				31.1				45.2				17.2								-				-				-								-				-				-								31.1				45.2				17.2



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				38.3				13.0				62.5								-				-				-								-				-				-								38.3				13.0				62.5



				M   Utbildning				39.1				10.9				58.0								-				-				-								-				-				-								39.1				10.9				58.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				26.6				23.3				27.2								-				-				-								-				-				-								26.6				23.3				27.2



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				67.4				70.7				61.8								-				-				-								-				-				-								67.4				70.7				61.8



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-10.0				-37.5				100.0								-				-				-								-				-				-								-10.0				-37.5				100.0
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				Tabell 5c - Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				24				14				10								4				1				3								0				0				0								20				13				7



				B   Fiske				1				1				0								1				1				0								0				0				0								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				5				4				1								2				2				0								0				0				0								3				2				1



				D   Tillverkning				194				151				43								24				19				5								20				15				5								150				117				33



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				7				5				2								0				0				0								0				0				0								7				5				2



				F   Byggverksamhet				66				61				5								20				19				1								13				13				0								33				29				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				601				309				292								35				20				15								14				10				4								552				279				273



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				166				88				78								46				22				24								10				4				6								110				62				48



				I   Transport, magasinering och kommunikation				345				256				89								157				104				53								16				13				3								172				139				33



				J   Finansiell verksamhet				33				19				14								9				6				3								7				3				4								17				10				7



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				312				192				120								85				47				38								32				17				15								195				128				67



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				78				40				38								15				14				1								11				4				7								52				22				30



				M   Utbildning				137				63				74								23				12				11								22				14				8								92				37				55



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				302				78				224								46				13				33								39				3				36								217				62				155



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				152				90				62								27				17				10								24				15				9								101				58				43



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								0				0				0								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				6				4				2								0				0				0								6				4				2								0				0				0



				Okänd näringsgren				3				2				1								0				0				0								0				0				0								3				2				1
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				Tabell 5cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-4.0				-33.3				150.0								-69.2				-88.9				-25.0								-				-				-								66.7				8.3				..



				B   Fiske				-80.0				-80.0				..								-80.0				-80.0				..								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				400.0				300.0				..								100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..



				D   Tillverkning				0.0				2.3				-7.3								-51.0				-40.6				-70.6								-				-				-								20.0				15.8				37.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				75.0				25.0				..								..				..				..								-				-				-								75.0				25.0				..



				F   Byggverksamhet				-11.7				-14.3				25.0								-28.6				-29.6				0.0								-				-				-								3.1				0.0				33.3



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				30.7				28.3				33.3								-58.3				-63.6				-48.3								-				-				-								51.2				56.7				46.0



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				-6.6				0.0				-13.3								-6.1				-18.5				9.1								-				-				-								-6.8				8.8				-21.3



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.9				3.0				48.3								-23.8				-38.8				47.2								-				-				-								95.5				110.6				50.0



				J   Finansiell verksamhet				-21.2				-23.8				-16.7								-10.0				0.0				-25.0								-				-				-								-26.1				-33.3				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4.5				4.2				5.0								-17.5				-33.8				18.8								-				-				-								18.2				32.0				-1.5



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-2.9				-23.4				40.9								-53.1				-44.0				-85.7								-				-				-								40.5				0.0				100.0



				M   Utbildning				3.6				-7.5				13.8								-64.6				-63.6				-65.6								-				-				-								100.0				85.0				111.5



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				-10.8				-17.6				-7.8								-58.2				-48.0				-61.2								-				-				-								17.3				-6.1				30.3



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				-5.2				1.4				-13.1								-35.7				-19.0				-52.4								-				-				-								8.6				9.4				7.5



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-62.5				-71.4				0.0								-100.0				-100.0				..								-				-				-								-57.1				-66.7				0.0
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				Tabell 5d - Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				190				143				47								26				19				7								22				11				11								142				113				29



				B   Fiske				48				33				15								1				1				0								0				0				0								47				32				15



				C   Utvinning av mineral				246				229				17								7				7				0								8				7				1								231				215				16



				D   Tillverkning				3,018				2,373				645								744				588				156								462				350				112								1,812				1435				377



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				47				38				9								28				24				4								8				5				3								11				9				2



				F   Byggverksamhet				3,632				3,564				68								326				316				10								142				119				23								3,164				3129				35



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				2,708				1,632				1,076								1,367				853				514								258				130				128								1,083				649				434



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				1,801				886				915								461				292				169								133				47				86								1,207				547				660



				I   Transport, magasinering och kommunikation				2,935				2,161				774								1,702				1,180				522								217				141				76								1,016				840				176



				J   Finansiell verksamhet				416				253				163								316				199				117								45				20				25								55				34				21



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4,036				2,738				1,298								1,751				1,175				576								248				143				105								2,037				1420				617



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				860				471				389								254				178				76								108				57				51								498				236				262



				M   Utbildning				690				395				295								334				201				133								173				86				87								183				108				75



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				2,282				742				1,540								776				264				512								260				55				205								1,246				423				823



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				863				491				372								392				226				166								124				59				65								347				206				141



				P   Hushållens verksamhet				9				7				2								5				3				2								0				0				0								4				4				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				151				76				75								4				2				2								147				74				73								0				0				0



				Okänd näringsgren				140				102				38								2				1				1								5				4				1								133				97				36











5dd_näringsgren



				Tabell 5dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				42.9				34.9				74.1								..				..				..								633.3				266.7				.								9.2				9.7				7.4



				B   Fiske				84.6				65.0				150.0								..				..				..								133.3				..				.								80.8				60.0				150.0



				C   Utvinning av mineral				7.4				7.5				6.3								250.0				250.0				..								86.7				133.3				-66.7								4.5				3.4				23.1



				D   Tillverkning				10.3				13.1				1.1								89.8				89.1				92.6								56.0				89.2				53.4								-13.1				-10.4				-22.1



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				135.0				123.5				200.0								250.0				242.9				300.0								17.3				150.0				200.0								22.2				12.5				100.0



				F   Byggverksamhet				-11.5				-12.5				94.3								20.7				18.8				150.0								66.3				15.5				64.3								-14.9				-15.5				105.9



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				43.2				37.8				52.2								105.9				96.1				124.5								69.9				66.7				70.7								0.8				-3.3				7.7



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				29.0				26.4				31.7								87.4				74.9				113.9								73.3				67.9				109.8								11.7				8.1				14.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				20.2				22.4				14.5								31.2				39.5				15.7								74.5				56.7				68.9								0.7				1.3				-2.2



				J   Finansiell verksamhet				94.4				90.2				101.2								121.0				103.1				160.0								47.4				100.0				108.3								12.2				36.0				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				68.2				65.5				74.2								194.3				179.8				229.1								68.8				40.2				84.2								23.8				25.4				20.3



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-3.0				6.8				-12.8								93.9				100.0				81.0								33.0				46.2				4.1								-25.4				-24.6				-26.2



				M   Utbildning				50.7				52.5				48.2								96.5				87.9				111.1								54.3				59.3				40.3								6.4				10.2				1.4



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				45.4				50.5				43.1								70.9				68.2				72.4								68.2				83.3				78.3								28.5				38.2				23.9



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				39.0				39.9				37.8								65.4				56.9				78.5								-8.6				40.5				25.0								19.7				24.8				12.8



				P   Hushållens verksamhet				..				600.0				0.0								..				..				..								-85.7				..				..								33.3				300.0				-100.0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				-24.8				-2.6								300.0				100.0				..								-5.2				-26.0				-5.2								..				..				..



				Okänd näringsgren				-47.0				-39.3				-60.4								-92.3				-94.4				-87.5								-96.2				-85.7				-96.2								-27.7				-20.5				-41.9
















_1238823300.xls

Diagram7


			Danmark			Danmark			Danmark			Danmark			Danmark


			Finland			Finland			Finland			Finland			Finland


			Norge			Norge			Norge			Norge			Norge





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga världen


935


11


25


661


198


4


3273


6


407


94


8


20


973


581


142





IN Ut


			Sverige						In Ut


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			8,496			1,830


						Finland			2,360			3,784


						Norge			13,216			1,724


						Summa			24,072			7,338








IN Ut


			0			0
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			0			0





Utpendling
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Kön


			Sverige						In															UT


						Danmark			Finland			Norge															Danmark			Finland			Norge


			Män			1,118			1,915			965			3,998									Män			5,529			1,308			9,497			16,334


			Kvinnor			712			1,869			759			3,340									Kvinnor			2,967			1,052			3,719			7,738


			Summa			1,830			3,784			1,724			7,338									Summa			8,496			2,360			13,216			24,072


			Män			61.1			50.6			56.0															65.1			55.4			71.9


			Kvinnor			38.9			49.4			44.0															34.9			44.6			28.1
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födelseland


			Sverige						In																		UT


						Danmark			Finland			Norge																		Danmark			Finland			Norge


			15-19			23			180			252			455												15-19			107			125			397			629


			20-24			304			698			348			1,350												20-24			1,014			702			2932			4,648


			25-54			1,170			2,448			939			4,557												25-54			6,698			1306			8330			16,334


			55-64			275			392			151			818												55-64			630			167			1371			2,168


			65-			58			66			34			158												65-			47			60			186			293


			Summa			1,830			3784			1,724			7,338												Summa			8,496			2360			13,216			24,072


																														13			35			25


						1.3			4.8			14.6			6.2															1.3			5.3			3.0			2.6


						16.6			18.4			20.2			18.4															11.9			29.7			22.2			19.3


						63.9			64.7			54.5			62.1															78.8			55.3			63.0			67.9


						15.0			10.4			8.8			11.1															7.4			7.1			10.4			9.0


						3.2			1.7			2.0			2.2															0.6			2.5			1.4			1.2
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sektor


			Sverige						In																		UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Danmark			935			4			8									Danmark			3,977			2			106


						Finland			11			3,273			20									Finland			55			1,822			264


						Norge			25			6			973									Norge			100			3			2,402


						Sverige			661			407			581									Sverige			3,182			442			9,705


						Övriga världen			198			94			142									Övriga världen			1,182			91			739


						Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


									51.1			0.1			0.5									Danmark			46.8			0.1			0.8


									0.6			86.5			1.2									Finland			0.6			77.2			2.0


									1.4			0.2			56.4									Norge			1.2			0.1			18.2


									36.1			10.8			33.7									Sverige			37.5			18.7			73.4


									10.8			2.5			8.2									Övriga världen			13.9			3.9			5.6


																								Summa








sektor
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bransch


			Sverige						In																		UT


												Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


									Förgymnasial			221			0			187									Förgymnasial			563			219			1,602


									Gymnasial			667			1796			939									Gymnasial			3,207			542			7,582


									Eftergymnasial			794			991			418									Eftergymnasial			3,727			963			3,059


									Okänd			148			997			180									Okänd			999			636			973


									Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


												1,830			3784			1724												8,496			2,360			13,216


									Förgymnasial			12.1			0.0			10.8									Förgymnasial			6.6			9.3			12.1


									Gymnasial			36.4			47.5			54.5									Gymnasial			37.7			23.0			57.4


									Eftergymnasial			43.4			26.2			24.2									Eftergymnasial			43.9			40.8			23.1


									Okänd			8.1			26.3			10.4									Okänd			11.8			26.9			7.4


									Summa			100.0			100.0			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0
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			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Offentlig förvaltning och service			492			3,784			1,724									Offentlig förvaltning och service			1,368			1,629			470


						Offentligt ägda företag och organisationer			107			764			317									Offentligt ägda företag och organisationer			761			568			61


						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,231			85			57									Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			6,367			163			12,685


						Alla sektorer			1,830			2,935			1,350									Alla sektorer			8,496			2,360			13,216








			





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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Ut IN


			Danmark


			IN


						Utpendlingsland


			Alla åldrar


									Utpendling			Inpendling


						Norge			3,303			494


						Sverige			1,830			8,496
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			0			0


			0			0





Norge
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kön


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Män			297			5,529			60.1			65.1									Män			2,114			1,118			64.0			61.1


			Kvinnor			197			2,967			39.9			34.9									Kvinnor			1,189			712			36.0			38.9


						494			8496			100			100												3,303			1,830			100.0			100.0








kön
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ålder
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Födelseregion


			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			15-19			12			107			2.4			1.3									15-19			73			23			2.2			1.3


			20-24			110			1,014			22.3			11.9									20-24			900			304			27.2			16.6


			25-54			347			6,698			70.2			78.8									25-54			1,953			1,170			59.1			63.9


			55-64			19			630			3.8			7.4									55-64			290			275			8.8			15.0


			65-			6			47			1.2			0.6									65-			87			58			2.6			3.2


						494			8,496			100			100												3,303			1,830			100			100


			Alla åldrar			494			8496															Alla åldrar			3303			1830


			15-24									24.7			13.2									15-24									29.5			17.9
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sektor


																											Danmark


			Danmark


																																																			UT


			IN																								Ut


						Norge			Sverige			Norge			Sverige															Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Danmark			185			3,977			37.4			46.8												Danmark			1,806			935			54.7			51.1


			Finland			0			55			0.0			0.6												Finland			4			11			0.1			0.6


			Norge			262			100			53.0			1.2												Norge			1,247			25			37.8			1.4


			Sverige			9			3,182			1.8			37.5												Sverige			28			661			0.8			36.1


			Övriga Världen			38			1,182			7.7			13.9												Övriga Världen			218			198			6.6			10.8


						494			8,496			100			100															3303			1830			100.0			100.0


			Alla födelseregioner			494			8496																		Alla födelseregioner			3303			1830
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			Danmark						In																		UT


												Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


									Förgymnasial			15			563			3.0			6.6						Förgymnasial			425			221			12.9			12.1


									Gymnasial			156			3,207			31.6			37.7						Gymnasial			1,046			667			31.7			36.4


									Eftergymnasial			86			3,727			17.4			43.9						Eftergymnasial			730			794			22.1			43.4


									Okänd			237			999			48.0			11.8						Okänd			1,102			148			33.4			8.1


									Summa			494			8,496			100			100						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


												494			8,496												Alla utbildningsnivåer			3,303			1,830
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			Danmark						In												UT


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			91			1,368			18.4			16.1						Offentlig förvaltning och service			647			492			19.6			26.9


			Offentligt ägda företag och organisationer			39			761			7.9			9.0						Offentligt ägda företag och organisationer			68			107			2.1			5.8


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			364			6,367			73.7			74.9						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			2,588			1,231			78.4			67.3


			Summa			494			8,496			100.0			100.0						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


						494			8,496															3,303			1,830
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Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Danmark						In															UT


																											Norge			Sverige			Norge			Sverige


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19			1.4			1.0


			D.Tillverkning			24			744			4.9			8.8									B   Fiske			19			0			0.6			0.0


			F.Byggverksamhet			20			326			4.0			3.8									C   Utvinning av mineral			234			1			7.1			0.1


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			35			1,367			7.1			16.1			16.1						D   Tillverkning			208			176			6.3			9.6


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			46			461			9.3			5.4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4			0.1			0.2


			I.Transport, magasinering och kommunikation			157			1,702			31.8			20.0			20.0						F   Byggverksamhet			519			34			15.7			1.9


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			1,751			17.2			20.6			20.6						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			192			8.5			10.5


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			254			3.0			3.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			53			9.8			2.9


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			776			9.3			9.1									I   Transport, magasinering och kommunikation			163			239			4.9			13.1


			Övriga branscher			66			1,115			13.4			13.1									J   Finansiell verksamhet			26			33			0.8			1.8


						494			8,496			100			100									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster			531			327			16.1			17.9


			Alla näringsgrenar			494			8,496			100												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50			11.6			2.7


																								M   Utbildning			58			164			1.8			9.0


																								N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330			10.2			18.0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			26															O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			3.6			10.9


			B   Fiske			1			1															P   Hushållens verksamhet			0			0			0.0			0.0


			C   Utvinning av mineral			2			7															Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2			0.0			0.1


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			28															Okänd näringsgren			52			7			1.6			0.4


			J   Finansiell verksamhet			9			316															Alla näringsgrenar			3,303			1,830			100			100


			M   Utbildning			23			334


			P   Hushållens verksamhet			0			5																		Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			4															D.Tillverkning			208			176


			Okänd näringsgren			0			2															F.Byggverksamhet			519			34


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			392															G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			282			192


			Ovriga branscher			66			1,115															H.Hotell- och restaurangverksamhet			324			53


						66			1,115															I.Transport, magasinering och kommunikation			163			239


																								K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			327


																								L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50


																								N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330


																								Övriga branscher			557			429


																								Summa			3,303			1,830


																								A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19


																								B   Fiske			19			0


																								C   Utvinning av mineral			234			1


																								E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4


																								J   Finansiell verksamhet			26			33


																								P   Hushållens verksamhet			0			0


																								Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2


																								M   Utbildning			58			164			8.9617486339


																								O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			10.8743169399


																								Okänd näringsgren			52			7


																											557			429
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In Ut


			


			Norge


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			494			3,303


						Finland			214			1,606


						Sverige			1,724			13,216


						Summa			2,432			18,125








In Ut


			0			0


			0			0


			0			0





Utpendling


Inpendling





kön


			Norge						In																		Ut


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			Män			2,114			1,049			9497			12,660									Män			297			115			965			1,377


			Kvinnor			1,189			557			3719			5,465									Kvinnor			197			99			759			1,055


			summa			3,303			1,606			13,216			18,125									Summa			494			214			1724			2,432


			Män			64.0			65.3			71.9			69.8												60.1			53.7			56.0			56.6


			Kvinnor			36.0			34.7			28.1			30.2												39.9			46.3			44.0			43.4








kön


			





Män


Kvinnor





ålder


			





Män


Kvinnor





födelseland


			Norge						In																		Ut


			Ålder			Utpendlingsland																		Ålder			Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


			15-19			73			45			397			515									15-19			12			5			252			269


			20-24			900			249			2,932			4,081									20-24			110			41			348			499


			25-54			1,953			1,138			8,330			11,421									25-54			347			152			939			1,438


			55-64			290			165			1,371			1,826									55-64			19			10			151			180


			65-			87			9			186			282									65-			6			6			34			46


						3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1,724			2,432


			Alla åldrar			3303			1606			13216			18,125									Alla åldrar			494			214			1724			2432


						29.5			18.3			25.2			25.4												24.7			21.5			34.8			31.6


						2.2			2.8			3.0			2.8												2.4			2.3			14.6			11.1


						27.2			15.5			22.2			22.5												22.3			19.2			20.2			20.5


						59.1			70.9			63.0			63.0												70.2			71.0			54.5			59.1


						8.8			10.3			10.4			10.1												3.8			4.7			8.8			7.4


						2.6			0.6			1.4			1.6												1.2			2.8			2.0			1.9


						100			100			100			100												100			100			100			100
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15-19
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utbnivå
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sektor


			Norge						In																		Ut


						Födelse-			Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


						region			Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Danmark			1,806			3			106												Danmark			185			0			8


						Finland			4			1,055			264												Finland			0			165			20


						Norge			1,247			39			2,402												Norge			262			33			973


						Sverige			28			29			9,705												Sverige			9			7			581


						Övriga Världen			218			26			739												Övriga Världen			38			9			142


						Danmark			54.7			0.3			0.8															37.4			0.0			0.5


						Finland			0.1			91.6			2.0															0.0			77.1			1.2


						Norge			37.8			3.4			18.2															53.0			15.4			56.4


						Sverige			0.8			2.5			73.4															1.8			3.3			33.7


						Övriga Världen			6.6			2.3			5.6															7.7			4.2			8.2


									100			100			100															100.0			100.0			100.0


						Island			11			0			18												Island			0			0			1


						Övriga EU25			61			15			189												Övriga EU25			13			3			29


						Övriga Europa			10			2			112												Övriga Europa			1			1			57


						Övriga Världen			136			9			420												Övriga Världen			24			5			55


						Alla födelseregioner			3,303			1,152			13,216												Alla födelseregioner			494			214			1,724








sektor


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige
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bransch


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga Världen





			Norge						In																		Ut


			Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)


			Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)


			Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)


			Okänd utbildningsnivå


			Alla utbildningsnivåer


									Utpendlingsland																		Födelse-			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige												region			Danmark			Finland			Sverige


						Förgymnasial			425			0			1,602			2,027									Förgymnasial			15			6			187			208


						Gymnasial			1,046			773			7,582			9,401									Gymnasial			156			27			939			1,122


						Eftergymnasial			730			457			3,059			4,246									Eftergymnasial			86			33			418			537


						Okänd			1,102			376			973			2,451									Okänd			237			148			180			565


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2,432


									3303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Förgymnasial			12.9			0.0			12.1			11.2												3.0			2.8			10.8			8.6


						Gymnasial			31.7			48.1			57.4			51.9												31.6			12.6			54.5			46.1


						Eftergymnasial			22.1			28.5			23.1			23.4												17.4			15.4			24.2			22.1


						Okänd			33.4			23.4			7.4			13.5												48.0			69.2			10.4			23.2


									100			100			100			100.0												100.0			100.0			100.0			100.0
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Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Norge						In																		Ut


						Utpendlingsland															Inpendlingsland


						Danmark			Finland			Sverige									Danmark			Finland			Sverige


			Offentlig förvaltning o service			647			369			470			1,486			Offentlig förvaltning o service			91			74			317			482


			Offentligt ägda företag o organisationer			68			19			61			148			Offentligt ägda företag o organisationer			39			7			57			103


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			2,588			1,218			12,692			16,498			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			364			133			1,350			1,847


						3,303			1,606			13,223			18,132						494			214			1,724


			Alla sektorer			3303			1606			13216			18125						494			214			1724			2432


			Offentlig förvaltning o service			19.6			23.0			3.6			8.2			Offentlig förvaltning o service			18.4			34.6			18.4			19.8


			Offentligt ägda företag o organisationer			2.1			1.2			0.5			0.8			Offentligt ägda företag o organisationer			7.9			3.3			3.3			4.2


			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			78.4			75.8			96.0			91.0			Näringslivet utom off. bolag o organisationer			73.7			62.1			78.3			75.9


						100			100			100.0529661017			100.0386206897						100			100			100			100








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning o service


Offentligt ägda företag o organisationer


Näringslivet utom off. bolag o organisationer





			Norge						In																		UT


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Inpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Okänd näringsgren			52			60			133												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												B   Fiske			1			0			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			50			347												D   Tillverkning			24			20			150


						N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1246												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						M   Utbildning			58			35			183												F   Byggverksamhet			20			13			33


						L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498												G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2037												H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1016												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1207												K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195


						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			66			1083												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						F   Byggverksamhet			519			347			3164												M   Utbildning			23			22			92


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217


						D   Tillverkning			208			239			1812												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						B   Fiske			19			8			47												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												Okänd näringsgren			0			0			3


									3303			1606			13216															494			214			1724


									3303			1606			13216


						Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			557			210			1,153			1,920									Övriga branscher			58			48			203			309


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			166			1,246			1,749									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			39			217			302


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			382			204			498			1,084									M   Utbildning			23			22			92			137


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			223			2,037			2,791									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			32			195			312


						I   Transport, magasinering och kommunikation			163			43			1,016			1,222									I   Transport, magasinering och kommunikation			157			16			172			345


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			108			1,207			1,639									H   Hotell- och restaurangverksamhet			46			10			110			166


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			282			66			1,083			1,431									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			35			14			552			601


						F   Byggverksamhet			519			347			3,164			4,030									F   Byggverksamhet			20			13			33			66


						D   Tillverkning			208			239			1,812			2,259									D   Tillverkning			24			20			150			194


									3,303			1,606			13,216			18,125												494			214			1724			2432


						Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			0												Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			6			0


						P   Hushållens verksamhet			0			0			4												P   Hushållens verksamhet			0			0			0


						Okänd näringsgren			52			60			133												Okänd näringsgren			0			0			3


						M   Utbildning			58			35			183												O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			24			101


						J   Finansiell verksamhet			26			7			55												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			11			52


						E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			5			11												J   Finansiell verksamhet			9			7			17


						C   Utvinning av mineral			234			24			231												E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			0			7


						B   Fiske			19			8			47												C   Utvinning av mineral			2			0			3


						A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			21			142												B   Fiske			1			0			0


						O   Andra samhälleliga, personliga tjänster			119			50			347												A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			0			20


						Bransch			Utpendlingsland																		Bransch			Utpendlingsland


									Danmark			Finland			Sverige															Danmark			Finland			Sverige


						Övriga branscher			16.9			13.1			8.7			10.6									Övriga branscher			11.7			22.4			11.8			12.7


						N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			10.2			10.3			9.4			9.6									N   Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			9.3			18.2			12.6			12.4


						L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			11.6			12.7			3.8			6.0									L   Offentlig förvaltn mm, obligatorisk socialförsäkr.			4.7			10.3			5.3			5.6


						K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			16.1			13.9			15.4			15.4									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			17.2			15.0			11.3			12.8


						I   Transport, magasinering och kommunikation			4.9			2.7			7.7			6.7									I   Transport, magasinering och kommunikation			31.8			7.5			10.0			14.2


						H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.8			6.7			9.1			9.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			9.3			4.7			6.4			6.8


						G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			8.5			4.1			8.2			7.9									G   Parti- o detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- o personliga artiklar			7.1			6.5			32.0			24.7


						F   Byggverksamhet			15.7			21.6			23.9			22.2									F   Byggverksamhet			4.0			6.1			1.9			2.7


						D   Tillverkning			6.3			14.9			13.7			12.5									D   Tillverkning			4.9			9.3			8.7			8.0


						Summa			100			100			100			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0			100.0
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1a_Ålder



				Tabell 1a - Antal danska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				15-19				96				35				61								-				-				-								73				24				49								23				11				12



				20-24				1,204				446				758								-				-				-								900				318				582								304				128				176



				25-54				3,123				2,215				908								-				-				-								1,953				1,474				479								1,170				741				429



				55-64				565				418				147								-				-				-								290				228				62								275				190				85



				65-				145				118				27								-				-				-								87				70				17								58				48				10











1aa_Ålder



				Tabell 1aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				15-19				12.9				29.6				5.2								-				-				-								-5.2				-4.0				-5.8								187.5				100.0				450.0



				20-24				3.4				-4.3				8.6								-				-				-								-4.5				-15.2				2.6								36.9				34.4				40.7



				25-54				3.1				-2.7				20.4								-				-				-								-6.6				-10.2				6.7								24.5				40.7				16.7



				55-64				32.9				28.2				48.5								-				-				-								34.3				31.8				44.2								31.6				51.8				24.2



				65-				93.3				96.7				80.0								-				-				-								97.7				100.0				88.9								87.1				66.7				92.0











1b_Ålder



				Tabell 1b - Antal finska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				15-19				225				88				137								-				-				-								45				18				27								180				70				110



				20-24				947				369				578								-				-				-								249				127				122								698				242				456



				25-54				3,586				2,090				1,496								-				-				-								1,138				774				364								2,448				1,316				1,132



				55-64				557				369				188								-				-				-								165				122				43								392				247				145



				65-				75				48				27								-				-				-								9				8				1								66				40				26











1bb_Ålder



				Tabell 1bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				49.9				57.6				43.0								-				-				-								-				-				-								49.9				57.6				43.0



				15-19				65.1				69.2				59.1								-				-				-								-				-				-								65.1				69.2				59.1



				20-24				60.5				65.2				52.2								-				-				-								-				-				-								60.5				65.2				52.2



				25-54				45.0				53.4				38.5								-				-				-								-				-				-								45.0				53.4				38.5



				55-64				51.9				57.6				48.8								-				-				-								-				-				-								51.9				57.6				48.8



				65-				88.6				73.3				100.0								-				-				-								-				-				-								88.6				73.3				100.0











1c_Ålder



				Tabell 1c - Antal norska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				15-19				269				127				142								12				2				10								5				2				3								252				123				129



				20-24				499				215				284								110				45				65								41				17				24								348				153				195



				25-54				1,438				871				567								347				231				116								152				86				66								939				554				385



				55-64				180				127				53								19				13				6								10				6				4								151				108				43



				65-				46				37				9								6				6				0								6				4				2								34				27				7











1cc_Ålder



				Tabell 1cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				15-19				26.3				56.3				7.8								-29.4				-50.0				-23.1								-				-				-								31.3				61.8				11.2



				20-24				24.5				26.9				22.6								-3.5				2.3				-7.1								-				-				-								37.0				36.6				37.3



				25-54				-2.6				-7.6				6.6								-42.0				-43.1				-39.6								-				-				-								30.1				24.8				38.5



				55-64				0.0				-3.2				8.9								-69.8				-72.9				-60.0								-				-				-								41.1				40.3				43.3



				65-				29.0				43.5				-12.5								0.0				0.0				..								-				-				-								36.0				58.8				-12.5











1d_Ålder



				Tabell 1d - Antal svenska arbetspendlare efter ålder och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				15-19				629				282				347								107				45				62								125				44				81								397				193				204



				20-24				4,648				2,325				2,323								1,014				521				493								702				277				425								2,932				1,527				1,405



				25-54				16,334				11,884				4,450								6,698				4,511				2,187								1306				831				475								8,330				6,542				1,788



				55-64				2,168				1,638				530								630				418				212								167				121				46								1,371				1,099				272



				65-				293				205				88								47				34				13								60				35				25								186				136				50











1dd_ålder



				Tabell 1dd - Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter ålder och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Ålder/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla åldrar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				49.9				45.8								-0.9				-3.2				5.5



				15-19				-24.1				-29.5				-19.1								72.6				50.0				93.8								-3.1				0.0				-8.3								-37.8				-40.1				-35.4



				20-24				15.8				7.3				25.7								121.4				100.4				149.0								58.1				56.3				61.0								-5.8				-12.0				2.0



				25-54				25.8				20.9				41.1								81.8				83.4				78.4								45.1				56.8				39.2								-0.8				-3.5				10.1



				55-64				39.9				33.0				66.7								55.9				40.7				98.1								70.4				35.3				89.1								30.8				26.2				53.7



				65-				53.4				42.4				87.2								74.1				54.5				160.0								114.3				108.3				118.8								36.8				28.3				66.7











2a_Födelseregion



				Tabell 2a - Antal danska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Danmark				2,741				2,080				661								-				-				-								1,806				1419				387								935				661				274



				Finland				15				6				9								-				-				-								4				1				3								11				5				6



				Norge				1,272				548				724								-				-				-								1,247				529				718								25				19				6



				Sverige				689				316				373								-				-				-								28				14				14								661				302				359



				Island				16				12				4								-				-				-								11				9				2								5				3				2



				Övriga EU25				136				93				43								-				-				-								61				46				15								75				47				28



				Övriga Europa				33				18				15								-				-				-								10				4				6								23				14				9



				Övriga Världen				231				159				72								-				-				-								136				92				44								95				67				28











2aa_Födelseregion



				Tabell 2aa - Förändring av antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Danmark				1.2				-0.3				6.1								-				-				-								-10.7				-10.4				-11.8								36.3				31.7				48.9



				Finland				25.0				0.0				50.0								-				-				-								300.0				..				200.0								0.0				-16.7				20.0



				Norge				12.3				6.2				17.3								-				-				-								12.4				6.4				17.3								4.2				0.0				20.0



				Sverige				16.0				-0.3				34.7								-				-				-								-12.5				-22.2				0.0								17.6				1.0				36.5



				Island				23.1				20.0				33.3								-				-				-								22.2				12.5				100.0								25.0				50.0				0.0



				Övriga EU25				38.8				22.4				95.5								-				-				-								15.1				2.2				87.5								66.7				51.6				100.0



				Övriga Europa				33.3				6.3				87.5								-				-				-								-10.0				-57.1				100.0								64.3				55.6				80.0



				Övriga Världen				18.4				25.0				5.9								-				-				-								3.8				3.3				4.8								48.4				76.3				7.7











2b_Födelseregion



				Tabell 2b - Antal finska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				4,936				2,676				2,260								-				-				-								1,152				761				391								3,784				1,915				1,869



				Danmark				7				6				1								-				-				-								3				2				1								4				4				0



				Finland				4,328				2,314				2,014								-				-				-								1,055				700				355								3,273				1,614				1659



				Norge				45				27				18								-				-				-								39				23				16								6				4				2



				Sverige				436				256				180								-				-				-								29				20				9								407				236				171



				Island				1				1				0								-				-				-								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				55				39				16								-				-				-								15				11				4								40				28				12



				Övriga Europa				5				3				2								-				-				-								2				2				0								3				1				2



				Övriga Världen				59				30				29								-				-				-								9				3				6								50				27				23











2bb_Födelseregion



				Tabell 2bb - Förändring av antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Danmark				33.3				100.0				-100.0								-				-				-								-				-				-								33.3				100.0				-100.0



				Finland				48.3				43.7				53.0								-				-				-								-				-				-								48.3				43.7				53.0



				Norge				20.0				0.0				100.0								-				-				-								-				-				-								20.0				0.0				100.0



				Sverige				52.4				34.9				85.9								-				-				-								-				-				-								52.4				34.9				85.9



				Island				0.0				0.0				..								-				-				-								-				-				-								0.0				0.0				..



				Övriga EU25				344.4				211.1				..								-				-				-								-				-				-								344.4				211.1				..



				Övriga Europa				-70.0				-85.7				-33.3								-				-				-								-				-				-								-70.0				-85.7				-33.3



				Övriga Världen				117.4				50.0				360.0								-				-				-								-				-				-								117.4				50.0				360.0











2c_Födelseregion



				Tabell 2c - Antal norska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Danmark				193				115				78								185				112				73								0				0				0								8				3				5



				Finland				185				93				92								0				0				0								165				80				85								20				13				7



				Norge				1,268				738				530								262				152				110								33				23				10								973				563				410



				Sverige				597				302				295								9				2				7								7				5				2								581				295				286



				Island				1				1				0								0				0				0								0				0				0								1				1				0



				Övriga EU25				45				35				10								13				13				0								3				2				1								29				20				9



				Övriga Europa				59				32				27								1				0				1								1				1				0								57				31				26



				Övriga Världen				84				61				23								24				18				6								5				4				1								55				39				16











2cc_Födelseregion



				Tabell 2cc - Förändring av antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Danmark				-48.5				-50.9				-44.7								-49.5				-50.9				-47.1								-				-				-								-11.1				-50.0				66.7



				Finland				-4.8				8.3				-22.2								-100.0				-100.0				..								-				-				-								0.0				18.2				-22.2



				Norge				21.7				18.8				25.9								-19.1				-26.9				-5.2								-				-				-								40.8				42.9				38.0



				Sverige				11.3				5.3				18.1								-76.9				-92.3				-46.2								-				-				-								18.3				15.2				21.7



				Island				-75.0				-66.7				-100.0								-100.0				-100.0				-100.0								-				-				-								..				..				..



				Övriga EU25				-14.3				-10.8				-25.0								-55.2				-38.1				-100.0								-				-				-								45.0				25.0				125.0



				Övriga Europa				107.1				82.4				145.5								..				..				..								-				-				-								103.6				82.4				136.4



				Övriga Världen				3.9				21.3				-24.1								-31.4				-14.3				-57.1								-				-				-								34.1				50.0				6.7











2d_Födelseregion



				Tabell 2d - Antal svenska arbetspendlare efter födelseregion och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				24,072				16,334				7,738								8496				5529				2967								2360				1308				1052								13,216				9,497				3,719



				Danmark				4,085				2,791				1,294								3977				2706				1271								2				1				1								106				84				22



				Finland				2,141				1,223				918								55				29				26								1822				973				849								264				221				43



				Norge				2,505				1,612				893								100				60				40								3				3				0								2,402				1549				853



				Sverige				13,329				9,315				4,014								3182				1939				1243								442				275				167								9,705				7101				2604



				Island				43				33				10								25				18				7								0				0				0								18				15				3



				Övriga EU25				453				322				131								240				175				65								24				17				7								189				130				59



				Övriga Europa				409				286				123								287				188				99								10				5				5								112				93				19



				Övriga Världen				1,107				752				355								630				414				216								57				34				23								420				304				116











2dd_Födelseregion



				Tabell 2dd -  Förändring av antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter födelseregion och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Födelseregion/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla födelseregioner				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Danmark				109.9				103.6				125.0								115.3				109.3				129.4								0.0				-50.0				..								9.3				10.5				4.8



				Finland				33.4				26.6				43.7								22.2				0.0				62.5								41.2				39.0				43.9								-2.2				-6.8				30.3



				Norge				12.3				10.6				15.4								75.4				57.9				110.5								-70.0				-57.1				-100.0								11.0				9.7				13.4



				Sverige				5.2				1.7				14.4								37.6				34.7				42.5								75.4				74.1				77.7								-3.9				-6.1				2.4



				Island				19.4				26.9				0.0								108.3				157.1				40.0								-100.0				-100.0				..								-21.7				-16.7				-40.0



				Övriga EU25				43.2				35.1				67.9								66.7				59.1				91.2								100.0				88.9				133.3								18.0				9.2				43.9



				Övriga Europa				167.3				125.2				373.1								441.5				382.1				607.1								0.0				-28.6				66.7								24.4				14.8				111.1



				Övriga Världen				79.8				74.2				92.9								279.5				269.6				300.0								159.1				161.5				155.6								-1.9				-1.0				-4.1











3a_Utbildningsnivå



				Tabell 3a - Antal danska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				646				518				128								-				-				-								425				366				59								221				152				69



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,713				1,162				551								-				-				-								1,046				790				256								667				372				295



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,524				989				535								-				-				-								730				490				240								794				499				295



				Okänd utbildningsnivå				1,250				563				687								-				-				-								1,102				468				634								148				95				53











3aa_Utbildningsnivå



				Tabell 3aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				41.3				23.4



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				46.8				41.1				58.8								-				-				-								5.5				11.9				-22.4								36.4				32.7				38.2



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				14.3				18.5				0.0								-				-				-								-24.5				-25.8				-20.0								119.4				247.1				69.9



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1.4				-9.5				36.0								-				-				-								18.9				18.9				18.8								87.3				118.5				72.7



				Okänd utbildningsnivå				-15.9				-23.2				-8.9								-				-				-								14.0				5.2				21.5								-71.5				-77.2				-67.0











3b_Utbildningsnivå



				Tabell 3b - Antal finska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				2,569				1,397				1,172								-				-				-								773				535				238								1,796				862				934



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				1,448				678				770								-				-				-								457				218				239								991				460				531



				Okänd utbildningsnivå				1,373				889				484								-				-				-								376				296				80								997				593				404











3bb_Utbildningsnivå



				Tabell 3bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				70.9				61.4				80.7								-				-				-								-				-				-								70.9				61.4				80.7



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				34.5				-3.2				102.7								-				-				-								-				-				-								34.5				-3.2				102.7



				Okänd utbildningsnivå				35.3				79.7				-0.7								-				-				-								-				-				-								35.3				79.7				-0.7











3c_Utbildningsnivå



				Tabell 3c - Antal norska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				208				131				77								15				12				3								6				5				1								187				114				73



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				1,122				619				503								156				99				57								27				15				12								939				505				434



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				537				311				226								86				51				35								33				18				15								418				242				176



				Okänd utbildningsnivå				565				316				249								237				135				102								148				77				71								180				104				76











3cc_Utbildningsnivå



				Tabell 3cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				41.2				33.8				52.9								-31.8				-29.4				-40.0								-				-				-								8.1				16.3				-2.7



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				3.6				9.6				-5.0								43.1				22.2				103.6								-				-				-								27.2				30.2				24.0



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				29.3				28.8				29.9								38.7				34.2				45.8								-				-				-								41.7				33.7				54.4



				Okänd utbildningsnivå				-40.3				-44.5				-33.6								-60.8				-63.7				-56.2								-				-				-								91.5				76.3				117.1











3d_Utbildningsnivå



				Tabell 3d - Antal svenska arbetspendlare efter utbildningsnivå och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				2,384				1892				492								563				384				179								219				150				69								1,602				1358				244



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				11,331				8100				3231								3,207				2044				1163								542				358				184								7,582				5698				1884



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				7,749				4597				3152								3,727				2398				1329								963				430				533								3,059				1769				1290



				Okänd utbildningsnivå				2,608				1745				863								999				703				296								636				370				266								973				672				301











3dd_Utbildningsnivå



				Tabell 3dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter utbildningsnivå och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Utbildningsnivå/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla utbildningsnivåer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Förgymnasial utbildning (ISCED 1+2)				0.0				-0.3				1.0								44.1				39.2				56.3								103.6				95.5				110.7								-10.6				-8.7				-19.5



				Gymnasial utbildning, högst 3 år (ISCED 3+4)				6.5				2.8				17.1								49.6				48.4				51.5								7.4				10.3				1.5								-3.3				-5.9				5.4



				Eftergymnasial utbildning inkl. 4-årig gymnasial (ISCED 5-7)				49.0				46.1				53.5								84.4				79.3				94.2								30.9				39.3				17.2								14.7				13.1				17.1



				Okänd utbildningsnivå				59.3				60.7				56.5								163.2				151.0				197.7								25.2				30.3				18.8								-6.4				-4.8				-9.6











4a_Sektor



				Tabell 4a - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				Offentlig förvaltning och service				1,139				537				602								-				-				-								647				284				363								492				253				239



				Offentligt ägda företag och organisationer				175				99				76								-				-				-								68				44				24								107				55				52



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				3,819				2,596				1,223								-				-				-								2,588				1786				802								1,231				810				421



																																								Norge				Sverige



																																								Totalt				Totalt



																																				Alla sektorer				3,303				1830



																																				Offentlig förvaltning och service				647				492



																																				Offentligt ägda företag och organisationer				68				107



																																				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				2,588				1231











4aa_Sektor



				Tabell 4aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				Offentlig förvaltning och service				3.0				-1.5				14.1								-				-				-								11.4				22.4				4.0								50.9				36.8				69.5



				Offentligt ägda företag och organisationer				25.6				28.8				22.9								-				-				-								-6.8				-4.3				-11.1								17.6				-1.8				48.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				6.7				-2.9				22.6								-				-				-								-4.7				-9.4				7.8								24.0				21.8				28.4











4b_Sektor



				Tabell 4b - Antal finska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				Offentlig förvaltning och service				1,133				259				874								-				-				-								369				96				273								764				163				601



				Offentligt ägda företag och organisationer				104				62				42								-				-				-								19				13				6								85				49				36



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				4,153				2,643				1,510								-				-				-								1,218				940				278								2,935				1,703				1232











4bb_Sektor



				Tabell 4bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Förändring i procent av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				Offentlig förvaltning och service				43.3				31.5				46.9								-				-				-								-				-				-								43.3				31.5				46.9



								-				-				-								-				-				-								-				-				-								-				-				-



				Näringslivet inkl. off. bolag och organisationer				51.6				44.2				63.2								-				-				-								-				-				-								51.6				44.2				63.2











4c_Sektor



				Tabell 4c - Antal norska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				Offentlig förvaltning och service				482				183				299								91				46				45								74				23				51								317				114				203



				Offentligt ägda företag och organisationer				103				64				39								39				32				7								7				4				3								57				28				29



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				1,847				1,130				717								364				219				145								133				88				45								1,350				823				527



																								till



																								Danmark				Finland				Sverige



																								Totalt				Totalt				Totalt



																								494				214				1724



																								91				74				317



																								39				7				57



																								364				133				1350











4cc_Sektor



				Tabell 4cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				Offentlig förvaltning och service				-34.7				-17.9				-4.6								-57.9				-50.0				-63.7								-				-				-								32.6				10.7				49.3



				Offentligt ägda företag och organisationer				-10.3				-38.1				-28.0								-56.7				-52.9				-68.2								-				-				-								0.0				-3.4				3.6



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				14.6				10.6				21.3								-26.0				-37.1				0.7								-				-				-								34.5				38.6				28.5











4d_Sektor



				Tabell 4d - Antal svenska arbetspendlare efter sektor och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				Offentlig förvaltning och service				3,467				1,842				1,625								1,368				648				720								1,629				987				642								470				207				263



				Offentligt ägda företag och organisationer				1,390				753				637								761				500				261								568				211				357								61				42				19



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				19,215				13,739				5,476								6,367				4381				1986								163				110				53								12,685				9248				3437











4dd_Sektor



				Tabell 4dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla sektorer				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				Offentlig förvaltning och service				-2.3				2.9				-6.1								79.3				78.0				80.5								100.7				145.3				81.2								-74.8				-64.7				-68.4



								-15.7				-12.6				-21.1								3.8				14.9				-12.4								..				..				..								-66.8				-77.3				-66.7



				Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer				29.2				21.5				52.5								102.8				93.1				128.0								36.2				35.3				37.6								8.6				2.3				30.3











5a_Näringsgren



				Tabell 5a - Antal danska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,133				3,232				1,901								-				-				-								3,303				2,114				1,189								1,830				1,118				712



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				64				38				26								-				-				-								45				24				21								19				14				5



				B   Fiske				19				18				1								-				-				-								19				18				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				235				230				5								-				-				-								234				229				5								1				1				0



				D   Tillverkning				384				284				100								-				-				-								208				149				59								176				135				41



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				4				4								-				-				-								4				1				3								4				3				1



				F   Byggverksamhet				553				536				17								-				-				-								519				506				13								34				30				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				474				239				235								-				-				-								282				118				164								192				121				71



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				377				138				239								-				-				-								324				116				208								53				22				31



				I   Transport, magasinering och kommunikation				402				303				99								-				-				-								163				122				41								239				181				58



				J   Finansiell verksamhet				59				41				18								-				-				-								26				14				12								33				27				6



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				858				600				258								-				-				-								531				390				141								327				210				117



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				432				178				254								-				-				-								382				156				226								50				22				28



				M   Utbildning				222				112				110								-				-				-								58				34				24								164				78				86



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				667				302				365								-				-				-								337				146				191								330				156				174



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				318				165				153								-				-				-								119				54				65								199				111				88



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				2				2				0								-				-				-								0				0				0								2				2				0



				Okänd näringsgren				59				42				17								-				-				-								52				37				15								7				5				2











5aa_Näringsgren



				Tabell 5aa - Antal danska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								danska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				7.4				2.4				17.1								-				-				-								-2.0				-6.0				6.2								29.8				23.4				41.3



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				33.3				35.7				30.0								-				-				-								18.4				14.3				23.5								90.0				100.0				66.7



				B   Fiske				0.0				0.0				0.0								-				-				-								..				0.0				0.0								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				-39.3				-39.0				-50.0								-				-				-								-39.4				-39.1				-50.0								0.0				0.0				..



				D   Tillverkning				-13.1				-19.8				13.6								-				-				-								-26.5				-37.1				28.3								10.7				15.4				-2.4



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				166.7				300.0				100.0								-				-				-								300.0				..				200.0								100.0				200.0				0.0



				F   Byggverksamhet				13.1				11.2				142.9								-				-				-								12.1				10.5				160.0								30.8				25.0				100.0



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				3.0				-8.8				18.7								-				-				-								-4.4				-23.9				17.1								16.4				13.1				22.4



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				8.0				23.2				0.8								-				-				-								2.2				14.9				-3.7								65.6				100.0				47.6



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.7				21.2				-10.0								-				-				-								21.6				41.9				-14.6								5.8				10.4				-6.5



				J   Finansiell verksamhet				7.3				2.5				20.0								-				-				-								23.8				7.7				50.0								-2.9				0.0				-14.3



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				20.2				15.2				33.7								-				-				-								7.1				1.0				28.2								50.0				55.6				41.0



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-0.2				-3.3				2.0								-				-				-								-5.7				-6.6				-5.0								78.6				29.4				154.5



				M   Utbildning				43.2				25.8				66.7								-				-				-								41.5				54.5				26.3								43.9				16.4				83.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				41.9				46.6				38.3								-				-				-								38.1				71.8				20.1								46.0				28.9				65.7



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				35.9				23.1				53.0								-				-				-								30.8				22.7				38.3								39.2				23.3				66.0



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								..				..				..								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..								100.0				100.0				..



				Okänd näringsgren				-63.1				-56.3				-73.4								-				-				-								-61.5				-53.8				-72.7								-72.0				-68.8				-77.8











5b_Näringsgren



				Tabell 5b - Antal finska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								finska																Därav till



				Näringsgren/Land																																				Norge																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5,390				2,964				2,426								-				-				-								1,606				1,049				557								3,784				1,915				1,869



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				103				91				12								-				-				-								21				18				3								82				73				9



				B   Fiske				8				7				1								-				-				-								8				7				1								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				45				44				1								-				-				-								24				23				1								21				21				0



				D   Tillverkning				517				416				101								-				-				-								239				202				37								278				214				64



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				8				7				1								-				-				-								5				5				0								3				2				1



				F   Byggverksamhet				514				495				19								-				-				-								347				339				8								167				156				11



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				227				124				103								-				-				-								66				48				18								161				76				85



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				228				65				163								-				-				-								108				38				70								120				27				93



				I   Transport, magasinering och kommunikation				1,509				888				621								-				-				-								43				31				12								1,466				857				609



				J   Finansiell verksamhet				39				25				14								-				-				-								7				6				1								32				19				13



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				556				344				212								-				-				-								223				161				62								333				183				150



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				269				82				187								-				-				-								204				56				148								65				26				39



				M   Utbildning				195				69				126								-				-				-								35				18				17								160				51				109



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				899				136				763								-				-				-								166				30				136								733				106				627



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				204				125				79								-				-				-								50				26				24								154				99				55



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				0				0				0								-				-				-								0				0				0								0				0				0



				Okänd näringsgren				69				46				23								-				-				-								60				41				19								9				5				4











5bb_Näringsgren



				Tabell 5bb - Antal finska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter näringsgren och kön



								Procentuell förändring av



								finska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																																																				Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				49.9				43.0				57.6								-				-				-								-				-				-								49.9				43.0				57.6



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-11.8				-6.4				-40.0								-				-				-								-				-				-								-11.8				-6.4				-40.0



				B   Fiske				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				50.0				50.0				..								-				-				-								-				-				-								50.0				50.0				..



				D   Tillverkning				1.1				-4.5				25.5								-				-				-								-				-				-								1.1				-4.5				25.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				-40.0				-60.0				..								-				-				-								-				-				-								-40.0				-60.0				..



				F   Byggverksamhet				18.4				18.2				22.2								-				-				-								-				-				-								18.4				18.2				22.2



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				67.7				18.8				165.6								-				-				-								-				-				-								67.7				18.8				165.6



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				69.0				22.7				89.8								-				-				-								-				-				-								69.0				22.7				89.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				108.8				95.7				130.7								-				-				-								-				-				-								108.8				95.7				130.7



				J   Finansiell verksamhet				3.2				26.7				-18.8								-				-				-								-				-				-								3.2				26.7				-18.8



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				31.1				45.2				17.2								-				-				-								-				-				-								31.1				45.2				17.2



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				38.3				13.0				62.5								-				-				-								-				-				-								38.3				13.0				62.5



				M   Utbildning				39.1				10.9				58.0								-				-				-								-				-				-								39.1				10.9				58.0



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				26.6				23.3				27.2								-				-				-								-				-				-								26.6				23.3				27.2



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				67.4				70.7				61.8								-				-				-								-				-				-								67.4				70.7				61.8



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								-				-				-								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-10.0				-37.5				100.0								-				-				-								-				-				-								-10.0				-37.5				100.0











5c_Näringsgren



				Tabell 5c - Antal norska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								norska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				2,432				1,377				1,055								494				297				197								214				115				99								1,724				965				759



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				24				14				10								4				1				3								0				0				0								20				13				7



				B   Fiske				1				1				0								1				1				0								0				0				0								0				0				0



				C   Utvinning av mineral				5				4				1								2				2				0								0				0				0								3				2				1



				D   Tillverkning				194				151				43								24				19				5								20				15				5								150				117				33



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				7				5				2								0				0				0								0				0				0								7				5				2



				F   Byggverksamhet				66				61				5								20				19				1								13				13				0								33				29				4



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				601				309				292								35				20				15								14				10				4								552				279				273



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				166				88				78								46				22				24								10				4				6								110				62				48



				I   Transport, magasinering och kommunikation				345				256				89								157				104				53								16				13				3								172				139				33



				J   Finansiell verksamhet				33				19				14								9				6				3								7				3				4								17				10				7



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				312				192				120								85				47				38								32				17				15								195				128				67



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				78				40				38								15				14				1								11				4				7								52				22				30



				M   Utbildning				137				63				74								23				12				11								22				14				8								92				37				55



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				302				78				224								46				13				33								39				3				36								217				62				155



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				152				90				62								27				17				10								24				15				9								101				58				43



				P   Hushållens verksamhet				0				0				0								0				0				0								0				0				0								0				0				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				6				4				2								0				0				0								6				4				2								0				0				0



				Okänd näringsgren				3				2				1								0				0				0								0				0				0								3				2				1
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				Tabell 5cc - Antal norska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								norska arbetspendlare																Därav till



				Sektor/Land																				Danmark																																Sverige



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				5.7				2.3				10.6								-38.1				-41.5				-32.1								-				-				-								32.6				32.9				32.2



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				-4.0				-33.3				150.0								-69.2				-88.9				-25.0								-				-				-								66.7				8.3				..



				B   Fiske				-80.0				-80.0				..								-80.0				-80.0				..								-				-				-								..				..				..



				C   Utvinning av mineral				400.0				300.0				..								100.0				100.0				..								-				-				-								..				..				..



				D   Tillverkning				0.0				2.3				-7.3								-51.0				-40.6				-70.6								-				-				-								20.0				15.8				37.5



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				75.0				25.0				..								..				..				..								-				-				-								75.0				25.0				..



				F   Byggverksamhet				-11.7				-14.3				25.0								-28.6				-29.6				0.0								-				-				-								3.1				0.0				33.3



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				30.7				28.3				33.3								-58.3				-63.6				-48.3								-				-				-								51.2				56.7				46.0



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				-6.6				0.0				-13.3								-6.1				-18.5				9.1								-				-				-								-6.8				8.8				-21.3



				I   Transport, magasinering och kommunikation				11.9				3.0				48.3								-23.8				-38.8				47.2								-				-				-								95.5				110.6				50.0



				J   Finansiell verksamhet				-21.2				-23.8				-16.7								-10.0				0.0				-25.0								-				-				-								-26.1				-33.3				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4.5				4.2				5.0								-17.5				-33.8				18.8								-				-				-								18.2				32.0				-1.5



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-2.9				-23.4				40.9								-53.1				-44.0				-85.7								-				-				-								40.5				0.0				100.0



				M   Utbildning				3.6				-7.5				13.8								-64.6				-63.6				-65.6								-				-				-								100.0				85.0				111.5



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				-10.8				-17.6				-7.8								-58.2				-48.0				-61.2								-				-				-								17.3				-6.1				30.3



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				-5.2				1.4				-13.1								-35.7				-19.0				-52.4								-				-				-								8.6				9.4				7.5



				P   Hushållens verksamhet				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				..				..								..				..				..								-				-				-								..				..				..



				Okänd näringsgren				-62.5				-71.4				0.0								-100.0				-100.0				..								-				-				-								-57.1				-66.7				0.0
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				Tabell 5d - Antal svenska arbetspendlare efter näringsgren och kön 2004



								Totalt antal



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				24,072				16,334				7,738								8,496				5,529				2,967								2,360				1,308				1,052								13,216				9,497				3,719



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				190				143				47								26				19				7								22				11				11								142				113				29



				B   Fiske				48				33				15								1				1				0								0				0				0								47				32				15



				C   Utvinning av mineral				246				229				17								7				7				0								8				7				1								231				215				16



				D   Tillverkning				3,018				2,373				645								744				588				156								462				350				112								1,812				1435				377



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				47				38				9								28				24				4								8				5				3								11				9				2



				F   Byggverksamhet				3,632				3,564				68								326				316				10								142				119				23								3,164				3129				35



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				2,708				1,632				1,076								1,367				853				514								258				130				128								1,083				649				434



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				1,801				886				915								461				292				169								133				47				86								1,207				547				660



				I   Transport, magasinering och kommunikation				2,935				2,161				774								1,702				1,180				522								217				141				76								1,016				840				176



				J   Finansiell verksamhet				416				253				163								316				199				117								45				20				25								55				34				21



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				4,036				2,738				1,298								1,751				1,175				576								248				143				105								2,037				1420				617



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				860				471				389								254				178				76								108				57				51								498				236				262



				M   Utbildning				690				395				295								334				201				133								173				86				87								183				108				75



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				2,282				742				1,540								776				264				512								260				55				205								1,246				423				823



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				863				491				372								392				226				166								124				59				65								347				206				141



				P   Hushållens verksamhet				9				7				2								5				3				2								0				0				0								4				4				0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				151				76				75								4				2				2								147				74				73								0				0				0



				Okänd näringsgren				140				102				38								2				1				1								5				4				1								133				97				36
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				Tabell 5dd - Antal svenska arbetspendlare 2004 jämfört med 2001 efter sektor och kön



								Procentuell förändring av



								svenska arbetspendlare																Därav till



				Näringsgren/Land																				Danmark																Finland																Norge



								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor								Totalt				Män				Kvinnor



				Alla näringsgrenar				23.0				18.6				33.5								83.3				80.2				89.2								47.6				45.8				49.9								-0.9				-3.2				5.5



				A   Jordbruk, jakt och skogsbruk				42.9				34.9				74.1								..				..				..								633.3				266.7				.								9.2				9.7				7.4



				B   Fiske				84.6				65.0				150.0								..				..				..								133.3				..				.								80.8				60.0				150.0



				C   Utvinning av mineral				7.4				7.5				6.3								250.0				250.0				..								86.7				133.3				-66.7								4.5				3.4				23.1



				D   Tillverkning				10.3				13.1				1.1								89.8				89.1				92.6								56.0				89.2				53.4								-13.1				-10.4				-22.1



				E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning				135.0				123.5				200.0								250.0				242.9				300.0								17.3				150.0				200.0								22.2				12.5				100.0



				F   Byggverksamhet				-11.5				-12.5				94.3								20.7				18.8				150.0								66.3				15.5				64.3								-14.9				-15.5				105.9



				G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar				43.2				37.8				52.2								105.9				96.1				124.5								69.9				66.7				70.7								0.8				-3.3				7.7



				H   Hotell- och restaurangverksamhet				29.0				26.4				31.7								87.4				74.9				113.9								73.3				67.9				109.8								11.7				8.1				14.8



				I   Transport, magasinering och kommunikation				20.2				22.4				14.5								31.2				39.5				15.7								74.5				56.7				68.9								0.7				1.3				-2.2



				J   Finansiell verksamhet				94.4				90.2				101.2								121.0				103.1				160.0								47.4				100.0				108.3								12.2				36.0				-12.5



				K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster				68.2				65.5				74.2								194.3				179.8				229.1								68.8				40.2				84.2								23.8				25.4				20.3



				L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.				-3.0				6.8				-12.8								93.9				100.0				81.0								33.0				46.2				4.1								-25.4				-24.6				-26.2



				M   Utbildning				50.7				52.5				48.2								96.5				87.9				111.1								54.3				59.3				40.3								6.4				10.2				1.4



				N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet				45.4				50.5				43.1								70.9				68.2				72.4								68.2				83.3				78.3								28.5				38.2				23.9



				O   Andra samhälleliga och personliga tjänster				39.0				39.9				37.8								65.4				56.9				78.5								-8.6				40.5				25.0								19.7				24.8				12.8



				P   Hushållens verksamhet				..				600.0				0.0								..				..				..								-85.7				..				..								33.3				300.0				-100.0



				Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader				..				-24.8				-2.6								300.0				100.0				..								-5.2				-26.0				-5.2								..				..				..



				Okänd näringsgren				-47.0				-39.3				-60.4								-92.3				-94.4				-87.5								-96.2				-85.7				-96.2								-27.7				-20.5				-41.9
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			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge
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			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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			Sverige						In Ut


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			8,496			1,830


						Finland			2,360			3,784


						Norge			13,216			1,724


						Summa			24,072			7,338
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			Sverige						In															UT


						Danmark			Finland			Norge															Danmark			Finland			Norge


			Män			1,118			1,915			965			3,998									Män			5,529			1,308			9,497			16,334


			Kvinnor			712			1,869			759			3,340									Kvinnor			2,967			1,052			3,719			7,738


			Summa			1,830			3,784			1,724			7,338									Summa			8,496			2,360			13,216			24,072


			Män			61.1			50.6			56.0															65.1			55.4			71.9


			Kvinnor			38.9			49.4			44.0															34.9			44.6			28.1
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			Sverige						In																		UT


						Danmark			Finland			Norge																		Danmark			Finland			Norge


			15-19			23			180			252			455												15-19			107			125			397			629


			20-24			304			698			348			1,350												20-24			1,014			702			2932			4,648


			25-54			1,170			2,448			939			4,557												25-54			6,698			1306			8330			16,334


			55-64			275			392			151			818												55-64			630			167			1371			2,168


			65-			58			66			34			158												65-			47			60			186			293


			Summa			1,830			3784			1,724			7,338												Summa			8,496			2360			13,216			24,072
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						1.3			4.8			14.6			6.2															1.3			5.3			3.0			2.6


						16.6			18.4			20.2			18.4															11.9			29.7			22.2			19.3


						63.9			64.7			54.5			62.1															78.8			55.3			63.0			67.9


						15.0			10.4			8.8			11.1															7.4			7.1			10.4			9.0
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			Sverige						In																		UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Danmark			935			4			8									Danmark			3,977			2			106


						Finland			11			3,273			20									Finland			55			1,822			264


						Norge			25			6			973									Norge			100			3			2,402


						Sverige			661			407			581									Sverige			3,182			442			9,705


						Övriga världen			198			94			142									Övriga världen			1,182			91			739


						Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


									51.1			0.1			0.5									Danmark			46.8			0.1			0.8


									0.6			86.5			1.2									Finland			0.6			77.2			2.0


									1.4			0.2			56.4									Norge			1.2			0.1			18.2


									36.1			10.8			33.7									Sverige			37.5			18.7			73.4


									10.8			2.5			8.2									Övriga världen			13.9			3.9			5.6
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			Sverige						In																		UT


												Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


									Förgymnasial			221			0			187									Förgymnasial			563			219			1,602


									Gymnasial			667			1796			939									Gymnasial			3,207			542			7,582


									Eftergymnasial			794			991			418									Eftergymnasial			3,727			963			3,059


									Okänd			148			997			180									Okänd			999			636			973


									Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


												1,830			3784			1724												8,496			2,360			13,216


									Förgymnasial			12.1			0.0			10.8									Förgymnasial			6.6			9.3			12.1


									Gymnasial			36.4			47.5			54.5									Gymnasial			37.7			23.0			57.4


									Eftergymnasial			43.4			26.2			24.2									Eftergymnasial			43.9			40.8			23.1


									Okänd			8.1			26.3			10.4									Okänd			11.8			26.9			7.4


									Summa			100.0			100.0			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0
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			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Offentlig förvaltning och service			492			3,784			1,724									Offentlig förvaltning och service			1,368			1,629			470


						Offentligt ägda företag och organisationer			107			764			317									Offentligt ägda företag och organisationer			761			568			61


						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,231			85			57									Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			6,367			163			12,685


						Alla sektorer			1,830			2,935			1,350									Alla sektorer			8,496			2,360			13,216
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			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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			Sverige						In Ut


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			8,496			1,830


						Finland			2,360			3,784


						Norge			13,216			1,724


						Summa			24,072			7,338
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Kön


			Sverige						In															UT


						Danmark			Finland			Norge															Danmark			Finland			Norge


			Män			1,118			1,915			965			3,998									Män			5,529			1,308			9,497			16,334


			Kvinnor			712			1,869			759			3,340									Kvinnor			2,967			1,052			3,719			7,738


			Summa			1,830			3,784			1,724			7,338									Summa			8,496			2,360			13,216			24,072


			Män			61.1			50.6			56.0															65.1			55.4			71.9


			Kvinnor			38.9			49.4			44.0															34.9			44.6			28.1
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			15-19			23			180			252			455												15-19			107			125			397			629


			20-24			304			698			348			1,350												20-24			1,014			702			2932			4,648


			25-54			1,170			2,448			939			4,557												25-54			6,698			1306			8330			16,334


			55-64			275			392			151			818												55-64			630			167			1371			2,168


			65-			58			66			34			158												65-			47			60			186			293


			Summa			1,830			3784			1,724			7,338												Summa			8,496			2360			13,216			24,072
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						3.2			1.7			2.0			2.2															0.6			2.5			1.4			1.2
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utbildnnivå


			





15-19


20-24
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65-





sektor


			Sverige						In																		UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Danmark			935			4			8									Danmark			3,977			2			106


						Finland			11			3,273			20									Finland			55			1,822			264


						Norge			25			6			973									Norge			100			3			2,402


						Sverige			661			407			581									Sverige			3,182			442			9,705


						Övriga världen			198			94			142									Övriga världen			1,182			91			739


						Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


									51.1			0.1			0.5									Danmark			46.8			0.1			0.8


									0.6			86.5			1.2									Finland			0.6			77.2			2.0


									1.4			0.2			56.4									Norge			1.2			0.1			18.2


									36.1			10.8			33.7									Sverige			37.5			18.7			73.4


									10.8			2.5			8.2									Övriga världen			13.9			3.9			5.6


																								Summa








sektor


			





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga världen





bransch


			Sverige						In																		UT


												Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


									Förgymnasial			221			0			187									Förgymnasial			563			219			1,602


									Gymnasial			667			1796			939									Gymnasial			3,207			542			7,582


									Eftergymnasial			794			991			418									Eftergymnasial			3,727			963			3,059


									Okänd			148			997			180									Okänd			999			636			973


									Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


												1,830			3784			1724												8,496			2,360			13,216


									Förgymnasial			12.1			0.0			10.8									Förgymnasial			6.6			9.3			12.1


									Gymnasial			36.4			47.5			54.5									Gymnasial			37.7			23.0			57.4


									Eftergymnasial			43.4			26.2			24.2									Eftergymnasial			43.9			40.8			23.1


									Okänd			8.1			26.3			10.4									Okänd			11.8			26.9			7.4


									Summa			100.0			100.0			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0





Danmark


Finland


Norge


Sverige


Övriga världen





bransch


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Förgymnasial


Gymnasial


Eftergymnasial


Okänd





			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Offentlig förvaltning och service			492			3,784			1,724									Offentlig förvaltning och service			1,368			1,629			470


						Offentligt ägda företag och organisationer			107			764			317									Offentligt ägda företag och organisationer			761			568			61


						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,231			85			57									Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			6,367			163			12,685


						Alla sektorer			1,830			2,935			1,350									Alla sektorer			8,496			2,360			13,216








			





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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IN Ut


			Sverige						In Ut


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			8,496			1,830


						Finland			2,360			3,784


						Norge			13,216			1,724


						Summa			24,072			7,338
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Utpendling


Inpendling





Kön


			Sverige						In															UT


						Danmark			Finland			Norge															Danmark			Finland			Norge


			Män			1,118			1,915			965			3,998									Män			5,529			1,308			9,497			16,334


			Kvinnor			712			1,869			759			3,340									Kvinnor			2,967			1,052			3,719			7,738


			Summa			1,830			3,784			1,724			7,338									Summa			8,496			2,360			13,216			24,072


			Män			61.1			50.6			56.0															65.1			55.4			71.9


			Kvinnor			38.9			49.4			44.0															34.9			44.6			28.1
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födelseland


			Sverige						In																		UT


						Danmark			Finland			Norge																		Danmark			Finland			Norge


			15-19			23			180			252			455												15-19			107			125			397			629


			20-24			304			698			348			1,350												20-24			1,014			702			2932			4,648


			25-54			1,170			2,448			939			4,557												25-54			6,698			1306			8330			16,334


			55-64			275			392			151			818												55-64			630			167			1371			2,168


			65-			58			66			34			158												65-			47			60			186			293


			Summa			1,830			3784			1,724			7,338												Summa			8,496			2360			13,216			24,072


																														13			35			25


						1.3			4.8			14.6			6.2															1.3			5.3			3.0			2.6


						16.6			18.4			20.2			18.4															11.9			29.7			22.2			19.3


						63.9			64.7			54.5			62.1															78.8			55.3			63.0			67.9


						15.0			10.4			8.8			11.1															7.4			7.1			10.4			9.0


						3.2			1.7			2.0			2.2															0.6			2.5			1.4			1.2
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sektor


			Sverige						In																		UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Danmark			935			4			8									Danmark			3,977			2			106


						Finland			11			3,273			20									Finland			55			1,822			264


						Norge			25			6			973									Norge			100			3			2,402


						Sverige			661			407			581									Sverige			3,182			442			9,705


						Övriga världen			198			94			142									Övriga världen			1,182			91			739


						Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


									51.1			0.1			0.5									Danmark			46.8			0.1			0.8


									0.6			86.5			1.2									Finland			0.6			77.2			2.0


									1.4			0.2			56.4									Norge			1.2			0.1			18.2


									36.1			10.8			33.7									Sverige			37.5			18.7			73.4


									10.8			2.5			8.2									Övriga världen			13.9			3.9			5.6


																								Summa








sektor
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bransch


			Sverige						In																		UT


												Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


									Förgymnasial			221			0			187									Förgymnasial			563			219			1,602


									Gymnasial			667			1796			939									Gymnasial			3,207			542			7,582


									Eftergymnasial			794			991			418									Eftergymnasial			3,727			963			3,059


									Okänd			148			997			180									Okänd			999			636			973


									Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


												1,830			3784			1724												8,496			2,360			13,216


									Förgymnasial			12.1			0.0			10.8									Förgymnasial			6.6			9.3			12.1


									Gymnasial			36.4			47.5			54.5									Gymnasial			37.7			23.0			57.4


									Eftergymnasial			43.4			26.2			24.2									Eftergymnasial			43.9			40.8			23.1


									Okänd			8.1			26.3			10.4									Okänd			11.8			26.9			7.4


									Summa			100.0			100.0			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0
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Okänd





			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Offentlig förvaltning och service			492			3,784			1,724									Offentlig förvaltning och service			1,368			1,629			470


						Offentligt ägda företag och organisationer			107			764			317									Offentligt ägda företag och organisationer			761			568			61


						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,231			85			57									Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			6,367			163			12,685


						Alla sektorer			1,830			2,935			1,350									Alla sektorer			8,496			2,360			13,216
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Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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			Sverige						In Ut


									Utpendling			Inpendling


						Danmark			8,496			1,830


						Finland			2,360			3,784


						Norge			13,216			1,724


						Summa			24,072			7,338
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			Sverige						In															UT


						Danmark			Finland			Norge															Danmark			Finland			Norge


			Män			1,118			1,915			965			3,998									Män			5,529			1,308			9,497			16,334


			Kvinnor			712			1,869			759			3,340									Kvinnor			2,967			1,052			3,719			7,738


			Summa			1,830			3,784			1,724			7,338									Summa			8,496			2,360			13,216			24,072


			Män			61.1			50.6			56.0															65.1			55.4			71.9
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födelseland


			Sverige						In																		UT


						Danmark			Finland			Norge																		Danmark			Finland			Norge


			15-19			23			180			252			455												15-19			107			125			397			629


			20-24			304			698			348			1,350												20-24			1,014			702			2932			4,648


			25-54			1,170			2,448			939			4,557												25-54			6,698			1306			8330			16,334


			55-64			275			392			151			818												55-64			630			167			1371			2,168


			65-			58			66			34			158												65-			47			60			186			293


			Summa			1,830			3784			1,724			7,338												Summa			8,496			2360			13,216			24,072


																														13			35			25


						1.3			4.8			14.6			6.2															1.3			5.3			3.0			2.6


						16.6			18.4			20.2			18.4															11.9			29.7			22.2			19.3


						63.9			64.7			54.5			62.1															78.8			55.3			63.0			67.9


						15.0			10.4			8.8			11.1															7.4			7.1			10.4			9.0
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									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Danmark			935			4			8									Danmark			3,977			2			106


						Finland			11			3,273			20									Finland			55			1,822			264


						Norge			25			6			973									Norge			100			3			2,402


						Sverige			661			407			581									Sverige			3,182			442			9,705


						Övriga världen			198			94			142									Övriga världen			1,182			91			739


						Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


									51.1			0.1			0.5									Danmark			46.8			0.1			0.8


									0.6			86.5			1.2									Finland			0.6			77.2			2.0


									1.4			0.2			56.4									Norge			1.2			0.1			18.2


									36.1			10.8			33.7									Sverige			37.5			18.7			73.4


									10.8			2.5			8.2									Övriga världen			13.9			3.9			5.6


																								Summa
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			Sverige						In																		UT


												Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


									Förgymnasial			221			0			187									Förgymnasial			563			219			1,602


									Gymnasial			667			1796			939									Gymnasial			3,207			542			7,582


									Eftergymnasial			794			991			418									Eftergymnasial			3,727			963			3,059


									Okänd			148			997			180									Okänd			999			636			973


									Summa			1,830			3,784			1,724									Summa			8,496			2,360			13,216


												1,830			3784			1724												8,496			2,360			13,216


									Förgymnasial			12.1			0.0			10.8									Förgymnasial			6.6			9.3			12.1


									Gymnasial			36.4			47.5			54.5									Gymnasial			37.7			23.0			57.4


									Eftergymnasial			43.4			26.2			24.2									Eftergymnasial			43.9			40.8			23.1


									Okänd			8.1			26.3			10.4									Okänd			11.8			26.9			7.4


									Summa			100.0			100.0			100.0									Summa			100.0			100.0			100.0
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			Sverige						In															UT


									Danmark			Finland			Norge												Danmark			Finland			Norge


						Offentlig förvaltning och service			492			3,784			1,724									Offentlig förvaltning och service			1,368			1,629			470


						Offentligt ägda företag och organisationer			107			764			317									Offentligt ägda företag och organisationer			761			568			61


						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			1,231			85			57									Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			6,367			163			12,685


						Alla sektorer			1,830			2,935			1,350									Alla sektorer			8,496			2,360			13,216
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			Sverige						In			Sverige									UT


						Norge			Finland			Danmark												Danmark			Finland			Norge


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			D   Tillverkning			150			278			176									D   Tillverkning			744			462			1,812


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			F   Byggverksamhet			33			167			34									F   Byggverksamhet			326			142			3,164


			G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			552			161			192									G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			1,367			258			1,083


			H   Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53									H   Hotell- och restaurangverksamhet			461			133			1,207


			I   Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239									I   Transport, magasinering och kommunikation			1,702			217			1,016


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			1,751			248			2,037


			L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50									L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			254			108			498


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330									N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			776			260			1,246


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


			Alla näringsgrenar			1,724			3,784			1,830												8,496			2,360			13,216


						Norge			Finland			Danmark												Norge			Finland			Danmark


			Övriga branscher			243			461			429			704						Övriga branscher			1,153			532			1,115


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			217			733			330			950						N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			1,246			260			776


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			52			65			50			117						L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			498			108			254


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			195			333			327			528						K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			2,037			248			1,751


			I.Transport, magasinering och kommunikation			172			1,466			239			1,638						I.Transport, magasinering och kommunikation			1,016			217			1,702


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			110			120			53			230						H.Hotell- och restaurangverksamhet			1,207			133			461


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			552			161			192			713						G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			1,083			258			1,367


			F.Byggverksamhet			33			167			34			200						F.Byggverksamhet			3,164			142			326


			D.Tillverkning			150			278			176			428						D.Tillverkning			1,812			462			744


						1,724			3,784			1,830			5,508									13,216			2,360			8,496


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			20			82			19									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			26			22			142


			B   Fiske			0			0			0									B   Fiske			1			0			47


			C   Utvinning av mineral			3			21			1									C   Utvinning av mineral			7			8			231


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			7			3			4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			28			8			11


			J   Finansiell verksamhet			17			32			33									J   Finansiell verksamhet			316			45			55


			M   Utbildning			92			160			164									M   Utbildning			334			173			183


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			101			154			199									O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			392			124			347


			P   Hushållens verksamhet			0			0			0									P   Hushållens verksamhet			5			0			4


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			0			2									Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			4			147			0


			R  Okänd näringsgren			3			9			7									R  Okänd näringsgren			2			5			133


						243			461			429												1,115			532			1,153
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Ut IN
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			IN


						Utpendlingsland


			Alla åldrar


									Utpendling			Inpendling


						Norge			3,303			494


						Sverige			1,830			8,496
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			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Män			297			5,529			60.1			65.1									Män			2,114			1,118			64.0			61.1


			Kvinnor			197			2,967			39.9			34.9									Kvinnor			1,189			712			36.0			38.9


						494			8496			100			100												3,303			1,830			100.0			100.0
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			Danmark


			IN																								UT


						Utpendlingsland																					Inpendlingsland


						Norge			Sverige			Norge			Sverige												Norge			Sverige			Norge			Sverige


			15-19			12			107			2.4			1.3									15-19			73			23			2.2			1.3


			20-24			110			1,014			22.3			11.9									20-24			900			304			27.2			16.6


			25-54			347			6,698			70.2			78.8									25-54			1,953			1,170			59.1			63.9


			55-64			19			630			3.8			7.4									55-64			290			275			8.8			15.0


			65-			6			47			1.2			0.6									65-			87			58			2.6			3.2


						494			8,496			100			100												3,303			1,830			100			100


			Alla åldrar			494			8496															Alla åldrar			3303			1830


			15-24									24.7			13.2									15-24									29.5			17.9
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			Danmark


																																																			UT


			IN																								Ut


						Norge			Sverige			Norge			Sverige															Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Danmark			185			3,977			37.4			46.8												Danmark			1,806			935			54.7			51.1


			Finland			0			55			0.0			0.6												Finland			4			11			0.1			0.6


			Norge			262			100			53.0			1.2												Norge			1,247			25			37.8			1.4


			Sverige			9			3,182			1.8			37.5												Sverige			28			661			0.8			36.1


			Övriga Världen			38			1,182			7.7			13.9												Övriga Världen			218			198			6.6			10.8


						494			8,496			100			100															3303			1830			100.0			100.0


			Alla födelseregioner			494			8496																		Alla födelseregioner			3303			1830
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			Danmark						In																		UT


												Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


									Förgymnasial			15			563			3.0			6.6						Förgymnasial			425			221			12.9			12.1


									Gymnasial			156			3,207			31.6			37.7						Gymnasial			1,046			667			31.7			36.4


									Eftergymnasial			86			3,727			17.4			43.9						Eftergymnasial			730			794			22.1			43.4


									Okänd			237			999			48.0			11.8						Okänd			1,102			148			33.4			8.1


									Summa			494			8,496			100			100						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


												494			8,496												Alla utbildningsnivåer			3,303			1,830
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			Danmark						In												UT


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									Norge			Sverige			Norge			Sverige


			Offentlig förvaltning och service			91			1,368			18.4			16.1						Offentlig förvaltning och service			647			492			19.6			26.9


			Offentligt ägda företag och organisationer			39			761			7.9			9.0						Offentligt ägda företag och organisationer			68			107			2.1			5.8


			Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			364			6,367			73.7			74.9						Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer			2,588			1,231			78.4			67.3


			Summa			494			8,496			100.0			100.0						Summa			3,303			1,830			100.0			100.0


						494			8,496															3,303			1,830








			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			0			0			0


			0			0			0





Offentlig förvaltning och service


Offentligt ägda företag och organisationer


Näringslivet exkl. off. bolag och organisationer





			Danmark						In															UT


																											Norge			Sverige			Norge			Sverige


						Norge			Sverige			Norge			Sverige									A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19			1.4			1.0


			D.Tillverkning			24			744			4.9			8.8									B   Fiske			19			0			0.6			0.0


			F.Byggverksamhet			20			326			4.0			3.8									C   Utvinning av mineral			234			1			7.1			0.1


			G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			35			1,367			7.1			16.1			16.1						D   Tillverkning			208			176			6.3			9.6


			H.Hotell- och restaurangverksamhet			46			461			9.3			5.4									E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4			0.1			0.2


			I.Transport, magasinering och kommunikation			157			1,702			31.8			20.0			20.0						F   Byggverksamhet			519			34			15.7			1.9


			K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			85			1,751			17.2			20.6			20.6						G   Parti- och detaljhandel; rep. av motorfordon, hushålls- och personliga artiklar			282			192			8.5			10.5


			L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			15			254			3.0			3.0									H   Hotell- och restaurangverksamhet			324			53			9.8			2.9


			N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			46			776			9.3			9.1									I   Transport, magasinering och kommunikation			163			239			4.9			13.1


			Övriga branscher			66			1,115			13.4			13.1									J   Finansiell verksamhet			26			33			0.8			1.8


						494			8,496			100			100									K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, förtagstjänster			531			327			16.1			17.9


			Alla näringsgrenar			494			8,496			100												L   Offentligförvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50			11.6			2.7


																								M   Utbildning			58			164			1.8			9.0


																								N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330			10.2			18.0


			A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			4			26															O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			3.6			10.9


			B   Fiske			1			1															P   Hushållens verksamhet			0			0			0.0			0.0


			C   Utvinning av mineral			2			7															Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2			0.0			0.1


			E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			0			28															Okänd näringsgren			52			7			1.6			0.4


			J   Finansiell verksamhet			9			316															Alla näringsgrenar			3,303			1,830			100			100


			M   Utbildning			23			334


			P   Hushållens verksamhet			0			5																		Norge			Sverige


			Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			4															D.Tillverkning			208			176


			Okänd näringsgren			0			2															F.Byggverksamhet			519			34


			O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			27			392															G.Parti-, detaljhandel; rep. av motorfordon mm			282			192


			Ovriga branscher			66			1,115															H.Hotell- och restaurangverksamhet			324			53


						66			1,115															I.Transport, magasinering och kommunikation			163			239


																								K.Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster			531			327


																								L.Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr.			382			50


																								N.Hälso-, sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet			337			330


																								Övriga branscher			557			429


																								Summa			3,303			1,830


																								A   Jordbruk, jakt och skogsbruk			45			19


																								B   Fiske			19			0


																								C   Utvinning av mineral			234			1


																								E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning			4			4


																								J   Finansiell verksamhet			26			33


																								P   Hushållens verksamhet			0			0


																								Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader			0			2


																								M   Utbildning			58			164			8.9617486339


																								O   Andra samhälleliga och personliga tjänster			119			199			10.8743169399


																								Okänd näringsgren			52			7


																											557			429
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